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الفاشرهقدمة

وعلىمحمدسئدناعلىالتسليموأننمالصلاةوأفضل،العالمينرتلثهالحمد

اجمعين.وصحبهاله

المؤلف:ترجمة

فيوصفيبكمحمدالمهندصابنوصفيمحمدالحاجالطيبالدكتورولد

راأ/مارس03فيالوأقعالأحدبوموتوفي!ام809الآخرلريننوفمبر/92

.القاهرةفيام969

القمعنوالكفالبحثعلىوانكبابلىاصرارمثابرةفيالعليةحياتهأمضى

مابكلواهتنم.معنىإبرازاوجديدةبإضافةإماابحاثهتميزتبل،الإسلاميللدينالحقيقية

.الإسلامباحكامالطبوعلاتة،الطبيةالزاويةمنوخاصة،والأسرةبالمجتمععلاتةله

منها:،مناصبعدةحياتهفيسفل

منها.تخرجهعفبالبشريالطببكليةمدرس-

.للأطفالالجلاءمشثفىمخبر()مختبر،لسلمدير-

الاشتراكي.للاتحادالعامةبالأمانةالدينيةالؤونمدير-

الإسلامية.للؤونالأعلىبالمجلىالخبراءلجتعضو-

الحج.أنصارجمعيةأس!-

العروبة.أدباءجماعة)ثاءسيلفيساهم-

مؤلفلاله:

.ام659=كلArnoعامطغ،والرسلالأنبياءينوالعقائديالزميالارتباط1-

زادثم،ام459اهـ-935عامالاسمهذاتحتاولاطبعه"والطباالإسلام-

اهـ!038عاموطبعه6والطب"القرانالىاسمهوبدل،مباحثأربععليه

.ام069

.ام439=اكل362عامطغ6الإسلامفيوالمرأةالرجل5-

.ام379-اكل355عامطبعوال!ليث،الميح5-

والنشر،للطباعةوالجابيالجفانلدىطبعهايعادالأربعةالكتوهذه

.مبرص،ليمامول

تفيد)سارةأيعلىاعثرولمعليها،أطلعولماليها،أشارأخرىكتبوله

مطوعة:أنها

الإسلاميهإ.الاثشراكية1-
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،.الميزانفيإالبخاري-

الكربما.للقران"تفير-

الإنان،.أحياة-

".والمنسوخالناسخفي)الفصل-

،.والصياماالقران-

إ.الطبيعيةوالجغرافيةالمينورولوجياوعلمااالقران-

وفناوهإ.الكونونشأة)القران-

الثربعةإ.أحكامفيالناءالا-

والصحف.المجلاتمختلففيبثوثةالمقالاتمنكبيرةلمجموعةبالإضافة

الكناب:ه!ا

وصفيمحمدالدكتورقبلإليهبتطرقلمبكر،موضوعالكتابهذاموضوع

معوالأنبياءالرسلأسهر)رسالزمنتعيينمحاولةوهو،المؤلفينمنأحداللهرحمه

ذكرثم؟الكريمالقرانإلىرئيسيبثكلبالرجوعوذلكرسالاتهمأركاناهماستنباط

اهلعندبماوالاستنناسالمقارنةمحاولةمع،معلوماتمنالإسلامعلماءنقلهما

العلمية.الأبحاثإليهتوصلتبماوكذلكأنجأرمنالكتاب

ببينونوالعصورالقرونتوأليعلىوالرسلالأنجياءأرسلالهاناوضحلقد

بالأفكارويزودونهم،عزيمتهمتقويالتيبالتعاليمويمدونهمالرساد،يصبلللناس

الظلامبينالتمبيزعلىتساعدهموالتيبهديها،يهتدواأنيشطيعونالتيالصالحة

يؤديالذيالمحوجوالطريقالستقيمالطريقوبين،والضلالالهدىوبينوالنور،

والدمار.والفشلالهلاكإلى

الثريةمعتتلاءمكانتالتي،الاسلامبعقيدةاللهبعثهمالنبيينجميعانبيقثم

الزمانتقلباتمنبالرغم،الثاتاختلافمعوالعصورالقرونممزعلىوالإنسانية

جيلإ.بعدوجيلاقرفيبعدترنأالناسعقلياتوتغير

الطبعة:هذ.

ام659=اكل385عامصدرتالتيالأولىالطبةالطبعةلهذهكاصلاعتمذت

فزذتها؟بالقاهرةالإسلامبةللشؤونالأعلىللمجلسالتابعةبالاسلامالتعريفلجنةعن

للقارىء.ومئر؟سثرمةبصور؟الكتاباوصلاقوسعنتوتفصيلا،ضنطأ

وانصالحأ،وشتعملناللخيرييئرناأنوتعالىسبحانهاللهأرجوالختاموفي

برللهالحمدأندعواناواخرعليناهفضلأوحقلهمنولكلولوالدينالنايففر

العالمين.

t-me!؟2/7/دثق

الباىلوهاببدآنجا
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ب!معمةالى!اكلتابيأهى

و!فيمحمد

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



نم!

مقكمة

كبرىمسابقةعنالاسلاميةللشزونالأعلىالمجلسأعلن

تهئمالتيالنواحيمنكثيراتتناول،معينةدينيةمواضيعفيكعبلتأليف

هذهضمنوكان،الإسلاميةالمكتبةفيفراغاوتسذ،المسلممن

.!والرسلالأنبياءبينوالعقائديالزمني"الارتباط:موضوعالموضوعات

منأحدفيهبالكعابةيعقذملمالموضوعهذاكانولما

الرسالةهذهفيهأقدمأنرأيت،قبلمقباحثيطرقهولم،المعسابقين

للشؤونالأعلىالمجلسإليههدفالذيالنبيلبالمقصدتوفيلعلها

والمسلمين.الإسلامخدمةوهو،الإسلامية

وكتبه،،ورسله،وأنبيائه،باللهيتعفقالموضوعهذاكانولما

علىالحرصكلحريصاأكونأقرأيت،الحنيفالدينوعقائد

وأن،اللهكتابفيجاءالذيالحقالقؤلعنيحيدماكلاجتناب

الميالإسلاميةالعقائدمنعقيدةتأويلفياختلافأيذكرعنأعرض

وجعلمه،الكريمالقرانعلىعكفتولهذا،والرسلالأنبياءبهاجاء

وأحاول،كورهأشبر،الكنابهذامنهأؤلفالذيالأساسيالمرجع

فيه.التأليفعلئعزفتالذيبالبحثيتعفقماعنللبحثالغوص

الأنبياءبينالعقائديالارتباطإظهارمحاولةفيالإخلاصو)ق

http://kotob.has.it



البحثفيجاهداأعملوأن،اللهكتابعنأحيدلاجعلني،والرسل

مننبيأوالرسلمنرسوليبكلتتعلقالتيالكريمةالاياتعن

جاءالعينفسهاالرسالاتمنالعقائداستحلاصأحاولوأقالأنبياء،

منرسولبهاجاءالتيالعقائدأذكرأنقبلورأيت،القرانفيذكرها

وأن،عنهالقهذكرهأالتيالأخبارأبئنأنالانبياء،مننبيأوالرسل

إلىالفكرينحرفأو،القلميزذلاحتى،ذلكعلىالبحثأفصر

تتصلالتيبالعقائديتعفقفيماخاضةجانبها،يؤمنلاأخرىمصادر

الله.بدين

ذكرعلىحرصت،المراجعمنمرجعاالكتابيكونوحتى

تتتععلىالقارىءأعينحتى،البحثيتناولهاالتيالقرانيةالايات

فيالاياتعنالبحثمشقةتحفلإلىالحاجةبدونالكتابموضوع

تيئرهوعدم،صعوبتهمقداراكيداعلماأعلمالأمرفهذا،المصحف

الحكيم.الذكراياتبجميعتامإلمامعندهليسلمن

نأ،والرسلالأنبياءبينالعقائديالارتباطبحثفيورأيت

بالنهايةأصلحتىبينهمالزمنيالترتيب،الاستطاعةقدرعلىأراعي

برسالتهأنهكيفوأبئن،البحثبهفأختم،النيينخاتمعنالكتابةإلى

.جلاءوأسذوضوحاأكثربيانأالاسلاميةالعقائدوتبيئنت،الدينكملقد

كلعندأنجدأأنرأيتفقد،الزمنيبالارتباطيختمقفيماأئا

يتناولهالذيالنبينسبفيالمسلمينالمؤزخينأقوالبذكرمبحث

غيرمنالمؤزخينأقوالعلىذلكبعدأعزجئم،وزمنهالبحث

أؤئدأنعلىوهؤلاء،هؤلاءأقوالبينأوفقأنوأحاول،المسلمين

بنيتالتيالأدتةمبيناذلكفيرأييأذكروأن،أرجحهالذيالرأي

.الرأيهذاعل!يها

I%
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منالإجماعأنيظنماأخالفقدأنيالقارىءوسيلاحظ

الحقائق،لكشفسعيأإلاهذاأقعلولا،عليهاتعقدالمؤرخين

فيه.أقعلاأنعلىأحرصالذيالمناقضاتجنابعلىوحرصا

يغمضقدمالهأبعنأن-القارىءعلىتسهيلا-رأيتولقد

قدالذيالرأيتبسطومتجضعةمعفزقةخاصةجداولبعمل،عليه

وأن،للمسلميننافعاالكتابهذايكونأقأسألوالفه،إليهأذهب

إليه.يرجعومرجعا،مفيدةمادةفيهيروا

وصفيمحمددكتور

11
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الأوالمبحث

قصتههنالمستخلصةوالعقائدآدم

الجنسأولوهو،اللهخلقهإنسانيمخلوقأولهوادم

منالأرضعفرواالذينبنيهالفهخلقزؤجهومقومنه،البشري

نإإ!:العالمينعلىاصطفاهمفيمناللهذكرهاسمأولوهو،بعده

ذزيآبم!انئمينعلىعثزنوءالإنرهيصوءالودؤعطدمأشطنىألئه

الايتان:/عمرانالسورة31"!عليزصتموافهبغفىمر؟بئضها

!)1(.وأوامرهأحكامهإمضاءفيالثه)خليفةوهو34(.و33

قدبها،نؤمنأنأدتهشاءالتيالصحيحةالعقائدأنسكولا

اللهذكرهبمانبدأأنعلينالزامانرىولذلك،الكريمالقرانفياللهبمنها

بذلك،الخاصةالكريمةالاياتنذكروا!،وقصتهآدمبخلقيمعفقفيما

أنيجبممانبئنهأننستطيعمامنهانسعخلصأقذلكبعدنحاولثم

أسرارمنسيئأيعرفأنأرأدمنكلبهيلموأن،مسلمكلبهيؤمن

إلىالطريقنضللاحتىلهاظهارها،بكشفهاعليناالفهمنالتي،الغيب

بينها،نعيشعوالممنبنايحيطماومعرفة،الأؤلوتاريخناأصلنامعرفة

وغير،المباعالخالقبوجودالإيمانمنعل!ينايجبومامصيرنا،ومعرفة

.البيناتواياتهاللهكلماتثنايابينهناستخراجهيمكنمماذلك

.61/632القرطبيأتفير)1(

12
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الله:كمابفيوفصنهأدم-ا

يخفةالأزضفىجاعلإقلفملبهكةرئفتالأداذ:تعالىفأل

ونقدسيحتدكلنمئحونحنألذماءويسنفكفيهايقسدهنفيهاأتجعلقالوا

!مهنمثمممهاألأ!آءءادموعلم!ئفلمونلاماأغلمإق-ناللأ

تالوأ!صدقينكنتثمإنهؤلاءبأش!أنبؤذفتال(ئملبهكةكل

!جدمنال!ألحبهصانعلنمأنتإنكعفنمماماالألآعلملاسنشنك

الشهؤدزغيبأغدمإفىلكنمأفلأدنمظلمأ!نبما!ن!أئبأهمفلفمااأنبما!ن!عهم

أيقمبدوالفهلبهكةصففناو%!نكئهونكنمنمومائندونماوأغلموالأزعق

يمادمومفنا!أنبهريىمنوكانواشتكبرأبإنلبس1،فسبدو(لإدم

أالثبرهذ:نقرباولاشثنماجنثرغدامتهاو*أنجتةوزؤبكأنتأشكن

وتجافياب؟نامئافأضجهماغنهاألشئطنبمزلهما!أبخلينمنفتكونا

فلغ!حزإكومنعم!ئفرأف!زضفىول!عدؤءلبفضبعؤأفعطؤا

متهااهبطوأنفنا!أ!جبمألؤاليهو)تميخةقاليكلنؤن!ئهمناإم

!فزلؤنهئمولاعليهخضئفلاهداىتجعفمنهاىققيأتينملإفاجميعا

خدون!"فبهاهنمالارأضثأؤلبهكثايتناوكذبوأكنرأوألذين!

93(.-03:الايات/البقرةسورة21

لإدمأشجدو(لفمدبهكةنفاثمسؤزنبهغثمظفنئمإولقذ:وقال

ذإدتتبدأ!منمدهماظلا!الئئبدفيتنيكنلضءائلي!1،منجدو(

فصاقهاف!قظ.ظل!طيؤمنوظقتبمانا،منضلفئئئاضيرأنأظلأصمك

ئز!إكأنظزقفال!الضئفرينهنإنكف!صجيخهاتيهئرأنلكيكون

صزطكلئملأقمدنأغويتنىف!مماظل!أئنظرينمنإنكظل!يتثون

كآيلهتموعنأتمهخوعنضقفهئموهقأيدعتمتينئنلأتئهصثم!اتشتقيم

نهتمتبكلمنئنورامذ.وماماأضبختال!ثبئلتأكثرهئممحدولا

r?
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حيثمنفكلاتجةورؤفيأنتأشكنوكلمادم!أجمحينمبهخجهغلأئلأن

ليدىالشتبنلهمادؤشوس!البيئصنفيهوناألسجزهذشنترلاولاشثتما

اقإلأألشجر،فذعنرئبهما!نكماماويملسؤه؟تيماهنعنهماورىمالهما

الثصحين!لمنماإفى!وقاسمهمأاطلدينمنتكوبمأؤمثكينتكونا

ورق!نعدنهمايخصفانوطفقاسؤ؟تهمالهصابدثألشجرةذاقافدئابضوزفدلنهما

لكماالشطنإنئكئآوأقلألثخرشتتكماعنأنهكماأررضهمماونادلفمااتجئة

منبكوننوتزحتناباتغنرلزأننلانظئنارئامالا!ئينعدو

ومتغم!تقزالأزضفىوفيعد"،دبغضبئفكزأيظواقال!الخسرين

71!!تخرصنويخهاتصوتونوفيها!ونفيهاتال!صيزالى

.[25-11:الايات/الأعرافسورة

ظقنة!وتجانئ!نودزحم!قنسقصنلىمنا!دنعننظقناإولقذ:وقال

محقمنل!ئنشمراخلقإقلقملبهكززيكتالد!!ألشمويرنارهنقئلمن

سبدين!ل!ففعوأزوصمننجهونفتسؤك!ف!ذا!ئئنولؤص!ئق

االئميدين!معيكونأنإلى+اتديسإ!!تجعون!دهئمالصد!كةفسبد

ضلقت!فير!منبدأكنلنمتال!أالننبدينءنكونأ!لكهايك!نليعىقال

يخثل!ن!رجيصف!نكمنها،ضقيقال!ئسنولؤحماثقصقصلمن

منف!نكفال!يتبئونيؤرإكفأنظزنيرتقال!ألذينبو2إلىأتلغنة

فىلهئملأزبننأغويئنىبممارثنال!المغلورأنوئييؤرإك!المنظرين

هذاقال!المتصينمنهمبادكإ!!أبهحبنولأغرلنهنمألازضى

منأئبحكمنإ!ستطنلجهتملكلنسعبادىإن!مستقيرعكصرفى

.[42-26:ا!ياتالحجر/سورة151!!الفاوين

ءأيعتبدقالإنليسالأفسجاوألأدمامنجدوأصلفم!صةتتاإوإد:وقال

يؤراكأضرتنلبن!!زتتالذىهذاأرءينكفال!لجن!ضلثتلمن

14
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فإتمنهصتبكفمناذهميقال!فلي!إلاذزئع!!خننكثاتفئمة

ويضل!تبصؤتكمنهماشتطعتمنواستفزز!ثؤفوراجزاكلجزاوبهضبهنص

يحدهموماوعذهغوالأؤلدالاقولقوشاكهزورجثيخلكعلت!هم

برثككىسقطنعليتهزللثلنسعبادىإن!غروراإ!ألشئطن

65(.-61:الاياتالإسراء/سورة1IV"!و!هي!

هنكانإتلشىإلافسبدوألأدماشجداالفملإكةففاةد!د:وتال

05(.:الاية/الكهفسورة1181!ئهأترعنففسقالجن

عزما!له!نجذولتمفنسىقتلمنءأدمإكعذنا)ولقذ:وقال

يئادمفففنا!أب)تبسىإ!فسجدوألأدماقمخدوألفملبهحةففناواد

ألآلكإن!نتشتىائجنةهن!نرج!نلاولزؤجثلكعدؤهذاإن

فوسوس!تضحئولافيهاتظمؤألاوأنك!تفرىولافيهامجرع

يلى!لاومقكالحتدشجر!عكأدلكهلجمادمقألالشتطنالئه

الحةورقمنعلحهما!فانوطفقاسؤاتهمالهمانجدتمثهافأصلا

اهبطاقال!وهدىعلئهتابرئبماضبهثم!فنوىرلبمءادموعصئ

هداىاتبعفمنهدىئنىيأنينمفاءئاعدؤلض!بفضكئمجميحا6ئها

ضن!معيشةل!ف!نذتحرىعنأغرض!ومقيشتئولايضلفلا

كعتوقذأغمئحمثرتقلرربقال!أغمىيؤهـالقنمةوثخمر"

102"!نن!ىاتيؤموكذلكفنسي!ا"ايختاأنتككذلكقال!بص!بم

126،.-115:الاياتطه/سورة

سؤئةفإذا!طايؤننب!يمصلتماإقلفملبهكةرنكقالأإ.:وقال

أنجعون!!لهئمانملبهكةفسحد!شبدبنلاففعوأزوجىمنفبهونفخت

ظقتلماتمئبدأنمنعكمايهإنليسنال!ال!بهفرينمن؟نأئ!تكبرإبليسإ،

و!لفئكل2نامنظقنققنهضئرأن!قال!اتحالينمنكنتأغ!يمئتكبزتيدئ
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ألذين!يؤ2اكلغ!قعئكل!ن!رحيمفمانكمنها،ضرجقال!طيهزهن

أنوفتئؤيرإك!آلمنظرينمنف!نكقال!يئعثونيؤيرإلمفأنظزفيرثقال

الصخلصين!منهمبادكإ،!أتجعينلأغوبنهئمفبعزئكقال!المفلور

"!أتجعينمنهمتبكوعئنشكبهخلأقلا!!أنولوالحقفالحقتال

85،.-71:الاياتص/سورة381

مقوقاهـلأتخذن):اللهلعنهإبليسفيشأنهجلوقأل

ءاذاتفببننو،مرنهخولأمئينهئمولأضفئهم!ئفروضانصئاعبادك

فنوفاالشئطنشخذوصنألئةخلففليغيزثولأصنهمالألفص

وماويمنيهخيعدهئم!شيناخسراناخسرفقدالللادوت

عئهاي!ونولاجهنصمأولهزأؤلكبك!غرراإ،الشئطنيعدهم

121(.-118:الاياتالنساء/سورة141!محيصا

مرسل:نبيمأد-2

نأ،أمامةأبيعنرويوتد،نبيأؤلكانادمأنالمعتقدومن

مكفمأ)1(.،"نعم:قالادم؟كانأنبيأاالثهرسوليا:قالرجلأ

مزسلا؟كانأنبيااللهرسوليا:قلت:تالذز،أبيحديثوفي

)نعمأ.:تال

فيولدأأربعبنوكانوا،ولدهإلىرسولاكان:القرطبيئقال

كماكعروا،حتىوتوالدوا،وأنثىذكربطنكلفيبطنا،عشرين

رجاصلامنهماويثزوبهافهاوظقو-:ئقم!ىئن.ظق!أ.:تعالىالثهقال

1()2(.:الايةالنساء/سورة14.".ولحافيكثيزا

)1(

)2(

.1101/وانهاية،"البداية

264.و1/262،القرانلأحكاماالجامع
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أولادمأنوهو!الإسلاميةالمعارف"دائرهفيهذامعلوذكر

كعبأ)1(.إليهماللهأوحىالذينالأنبياء

للنبيئقلت:قال،بسندهسغدابنروأيةفيذر،أبيعنوروي

:قالكأن؟نبيأأو:قلت!ادمأ،:قالأؤل؟الأنبياءاي:السلامعليه

مكفثمأ.نبي،انعم

مصعب؟مولىوزياد،ربيعةبنجعفرعن،أخرىروايةوفي

نبيئإبل:قالملكأ؟،أوكانأنبيا،ادمعنالقهرسولسألت:قال

مكفثم()2(.

ولخموالذمالميتةتخريمادمعلئأتزلإئه:قتيبةابنوقال

كتابأؤلموهو،ورقةوعثسرينإحدىفيالمغجموحروفالختزير،

كانادمأنمنهيستفادمما)3(؟الأنسنةعليهالفهحذالدنيافيكان

رسولأ.

كانادمأنإمسنديهما"فيكذلكوالطيالسيئأخمدوروى

4()نبيأ

:ادمفصةمنالمسنخلصةالعفائد-3

التوحيد:عقيدة-ا

ليسأئهلنايتبعق،ادمقصةتناولتالتيالكريمةالاياتوبدراسة

،والأرضالسماواتخلقالذيهوفالثه،اللهغيرخالقمنهنالك

1.554/االإسلاميةالمعارف)دائرة)1(

34.و132/،الكبرىاالطبقات)2(

.9صاالمعارت،)3(

178أحمد"امند(4) / o947:ح،الطيالسيسندوه،62وه917و.
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دونهمنيعبدأنبذلكيجوزفلا،والإنسوالجنالملائكةوخلق

ماأوالسماء،أجرامعبادةفباطلة،الأرضفيأوالسماواتفيسيء

عبادةكذلكوباطلة،تماثيلأوأوثانأوأصنامكنالأرضفييعخذ

البشر.منأحداو،الجنأو،الملائكة

مجمدكنمئح.وتحن).فقالوا:،اللهبوحدانيةالملائكةأقزتلقد

،سواكدون:اي'[.الاية/البقرةسورة21.!.لأونقدس

العلم:منبهعليهماللهمنالذيغيرسيئايعلمونلاأنهمواعترقوا

الاية:/البقرةسورة21.!.عفنتتآماالألاعتملاشنخنك)قالؤا

وأتوقفدونربهاطاعةإلىتسارعالملائكةأنالقصةوتبئن23،

12.".فسبدوأ،دمأشبدوأصلفهحبكةصدفناإو!:تعالىقالتردد،

الجن:خالقهواللهانالقصةلناوتذكر34،:الآية/البقرةسورة

الاية:الحجر/سورة151!"الشويرنارمنقتلمنفلقئه)و"لتان

"..تالممن.ضلقنئ).:قال،لهاللهبخلق)بليساعترافوبعنت27،

12،.:الاية/الأعرافسورة71

،وصورهالإنسانخلقالذيهوالقهأنكذلكالقصةوبينت

الاية:/الأعرافسورة71.".سؤرنبهخثمظقتحئمإولقذ:تال

ننبث!يمخدقإقلفملعكةريكتالأ!:الإنسانيةالروحفبهوخلق11(

11381،!سئدينلافقعوأثريمنفبهوننختسؤتمإذا!طين

هذهخلقاللهأنهذاويعني72،،و71:الايتانص/سورة

تكنلمأنبعدإنئ!اءوأنشأها،العدمبعدبقذريهكقهاالمخلوقات

سيئأ.

يعلمفو،كالعلم،صفاتهبعضالكريمةالآياتفيالفهوذكر

للملائكة؟قولهوهو،والعلانيةالسرويعلم،،والارئقألضمنؤتإيخف
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وهمايندونهاوأغدماإف!زمقألشهؤلقغبباغلخاقىلغأفل10.أدخ

أحدبحيطولا33،:الاية/البقرةسورة21!(تكنهونكنتنم

عفئتاماالآلآعلملاسمئخنكإقالؤاشاء:بماإلاعلمهمنلثيء

:أي32،:الاية/البقرةسورة21!"ألحكيصأتملتمأنتإنك

الاية:/البقرةسورة21الزجم"ألؤأب100وهو:،أفعالهفيحكيم

17"!ؤزنبهخثمئحئمأولقذالمصور:البارىءالخالقوهو37(

حماءهنصلصفلىمنألإلننخلقناأولقد11(:الاية/الأعرافسورة

رئكقالو%!ألشمويرنارمنفلمنضلقنةوقلآن!ئنولؤ

سؤئ!ف!ذا!ئثنودؤحملىئقع!لمنل!ننشصراخلقإقلفملهكز

الحجر/سورة9151!سبطبئل!فقعوأزوصمننجهونفف

92،.-26:الايات

وزوجهوادمالملائكةكفمأ"نهالقصةفيوجاءبصير،سميعوهو

جهتم)لاقلأن:لإبليسقالإذ،العاصينمنمنتقثموأنههـابليس)1(،

85(.:الايةص/سورة381!"أتجعينتفنمتجحكومئننك

نألبث!ركانأوما:تعالئلقوله،حجابوراءمنالجميعكفماللهأننحتقد)1(

اتهيثاءماب!ذنهنيوحيرصولأيرصلأوحجابوراءمنأووحيأالااللهبكلمه

كانالكلاممقامانالقصةفيوالظاهر51(:الابة/الشورىسورة421حكبماعلي

اليهودكتابفيجاءمايخالفوهذا،كذلكالمخاطبينابصازتدركةفلمواحدأ،

صوتسمحا:وامرأتهادمان:قالوافقد،اللهتجثدمنتوفمو.مامنهيفهممنا

الربوتجيمامنوامرأ!لةادمفاختبأالنهار،ريحهبوبعندالجنةفيماشبأالالهالرفي

:فقالانت؟ابن:لهومال،ادمالالهالرفيفنادى،الجنةشجروسطفيالاله

(51-38:)تكوينفاختبأت،عريانلأئي،فخشيثالجنةفيصوتكسمعث

والقةمجئدأ،الماثييكونأننهيلزمالمشيعنيصدزالذيوالصوتءفالى

تدركهألا:شأنهجلتولهوهو،الاسلاميةالعقائدفيالتجئدعنمنرتعالى

1،.30:الايةالأنحام/صورة61الخبيرااللطيفوهوالأبصاريدركوهوالأبصار
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والجن:الملائكةبوجودالإيمان-2

مآألئهيتصمون.لاإ.:ملائكةخلقالثهأنالإسلاميةالعقائدومن

هومما6(:الاية/التحريمسورة4661لؤصونهاويفملونأمرهتم

وأن،السمومنارمنخلقهمجاتأ،خلقالفهوأن.ادمقضةفيظاهر

وعدؤأكافرأصاررئهلأمرهام!الوعدمبمعصيتهوأنه،اللهخلقهإبليس

إغراءعلىوتدرةووسوسةصوتألهوانوأبنائهما)1(،وزؤجهلآدم

لهليسهؤلاءف!ن،اللهعبادمنالمخلصينعداماادمبنيجميع

اللهسريعةبائباعهمولأئهم،اللهبتعالعممتصئكونلأنهم،سلطانعليهم

كيدهفإنعليها،بتغفبأقالشيطانبستطيعلامويةإرادةلهمأصبحت

العقلمنلهاسندلاواهيةداحضةحيالهموحخته،أمامهمضعيف

والحق.

كلامهموجاء،إبليسلا،وامراتهآدمخدعتالتيهيالحئةأقاليهودتغتقد)1(

افقدهابأقاللهعاتبهاالحثةأقذكرتفقد،ذلكبيريؤؤلأنيمكنلابحيث

بانعليهاحكمباقوعامبها،أزجلعلىتثيكانت6نهازعمعلىالأرجل

علىتعيشلاوالثعابينالحياتبأنالعفممعهذا،الأرضيةالتربةعلىتتغذى

والضفادعكالأسماكالصغيرةالحيواناتمنتأكلهماعلىتيقداتما،التراب

هوحديثهمونضقنؤجمها،حسبثتابهها،وماوالفئرانوالبيضالصفيروالحمام

أكلتهل3عريانانك-ادمياأي-أغلمكمن-:اللهاي-)فقال:يليما

معيجعلتهاالتيالمراة:مإفقالمنها؟تأكللاأنأؤضيئكالتيالشجرةمن

فقالتفعل!تأالذيهذاما:للمرأةالالهالرفيفقال.فأكلثاعطتنيهي

محلونةهذافعلتا+نك:للحئةالإلهالرفيفقال.فأكلث،غزتنيالحية:المرأة

وترابأ،تنععينبطيلثعلى،البريةوحوشجميعومنالبهائمجميعمنأنت

ونسلها،نن!لكوبينالمراةوبينبينكعداوةوأضغ،حياتكأيامكلتأكلين

315:)تكوين(عقبهتحفينوانت،رأسكيسحقوهو - 1.)i

)وكانت:مالتالمجاز،علىحملهيمكنلاوصفأالخهاليهوذو!ذبئومد

منتكلنلاالفةمالأحفأ:للمرأةففالت،البربةحيواناتجميعأحبلالحينة

.'(3:)تكوين.(...الجنةشجركل
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طين:هنالانسانخفق-3

العقائد)1(،بابتحتيندرجطينمنالإنسانخفقأنونعتقد

الإنسانيالجسمأنوجدفقد،الحقيقةهذهالحديثالعلمأثبتومد

قال،خاصةبنسبالأرضيةالقشرةعناصرمنخاضةسلالةمنيتكؤن

صملىهنصلصلئن!راخلقاقلفملهكززيكقال)د!:تعالى

لفظأنوالمعروف28(:الايةالحجر/سورة151!"ئ!نولز

فيهايتموالتيبالعناصرالغنيةالخصبةالتربةأجزاءإلىيشيرالصلصال

الستةمناختيرثالتيعشرالعتةبالعناصروغنيةطعبأ،نمؤاالنبات

هذافيهيقربجدولانبئنانونرى،اليومالمعروفةعنصرأوتسع!ين

التربةتركيبفيوجودهايتكزرالتيالعناصرفيهمذكورة،المعنى

كلفيوجودهابنسبةمرتبة،والحيواناتالنباتاتجميعوفي،الزراعية

.الإنسانجسموفي،الزراعيةالتربةمن

الزراعبةالنربةالانسانجسم

%68064الأكسجين%20063ا!سجين

%0607Yالسليكون2%0.20الكربون

08%50الألومنيوم%0909الهيدروجين

%3005يدلحدا%05،2النيعروجين

%3603لسيرملكاا%54،2لسيوملكاا

%27،2ميولصودا%10،1لفسفورا

%2و65مسيولبوتاا%.،61لكلورا

%70،2لمغنسيوما%.،41لفلورا

أنفهفيونفخ،الأرضمنترابأادمالالهالرب)وجبلاليهود:كتابفيوجاء)1(

الكريثمالقرانائدوقذ7(،2::)تكوينحية(نفسأادمفصار،حياةنسمة

يهودية.عقيدةفهو،الأئفمنالروحنفخأما،ترابمنخلقآدمبأقالقول
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الانسانجسمنابع

الكبريت

البوتاسيوم

الصوديوم

المغنسيوم

الحديد

ليودا

السليكون

لمنغنيزا

%.،14

ا،.%ا

.ا،.%

%.،.7

ا.،.%

joآ

آثار

آثار

الزرامحعةالعربة

51الفسفور

5الكربون

11الهيدروجين

01المنغنيز

.9الكبريت

.9الكلور

اثارالنيتروجين

آثارليودا

،.بؤ

%.،

%."

%.،

%.،

%.،

ادم:زص!خلق-4

العناصرنفسمنادمزؤجخلقالفهأنالفضةوتوحي

أتقواألناسإ"ئأ!ا:سأنهجللقولهادم،منهاخلقالتيوالمكؤنات

سورة41..."زوبهامهاوظقؤ!:ئف!ىئنظق!اللأىرن!/

وجعلؤصد:ئفم!ىتنضلقكمانذىأهو:وقولها(:الايةالنساء/

918،:الآية/الأعرافسورة71.،..إليهآليئمكنزؤجهامنها

193..."زوجهامئ!هاجعلثئمؤصد:نفسقنإظق!:وقوله

6،.:الايةالزمر/سورة

والنصارىاليهوديعتقدهماعنكفيأاختلافأيخعلفالمعنىوهذا

أضلاعهأحدمنخلقتقدآدمزوجأنمن،لفهملصمننوغيرهم

)فأومع:نصهماالقديمالعهدفيجاءفقد،الصدريلقفصهالمكؤنة

مكانهاوملأأضلاعهمنواحدةفأخذ،فنامادمعلىسباتأالإلهالرب

إلىوأحضرهاامرأةادممناخذهاالتيالضلعالالهالربوبنىلحما،

،العقيدةبهذهالمسلمينبعضأخذوقد22(21،:2)تكوينادم(

22
http://kotob.has.it



بانالعقيدةبهذهالقائلونوعفلتفكير)1(أودراسةكيرمنيخئةبسلامة

نأالتشريحعلمفيالثابتأنمع،الأنثىعنضلعأينقصالذكر

الجهةفيضلعأعشراثنامنهاضلعأ،24منيتكؤنالضذرفيالقفص

التركيبهذايختلفولا،اليسرىالجهةفيضلعأعشرواثنااليمنى

)2(.الجنسينفي

العناصرنقسمنخلقتادمزؤقيأنوهومذمنا،مافالصحيح

الثريالجنسمنفهي،انسانيةنفعقنفسهاوأن،ادممنهاخلقالتي

م;ازؤجخلقفالقه،الحيواناتأوالجنأوالملائكةجنسمنوليست

تعالى:مولهوهوأزواجأ،أنفسنامنلناخلقكماادم،نوعنفسمن

72،:الاية/النحلسورة161.،.أزوجاأنفسكزئنممجعلإوأطة

اليهود،قالتهمامعلفيهايذكروالثذيوقتادةلمجاهدأموالأ،الطبريعرض)1(

بلغنافيمااللةادمعلىالذألقئ:قال)سحاقابنعنكذلكب!ند.وروى

العباسبنافهعبدعنالعلمأهلمنوغيرهمالتوراةأهلمنالكتابأهلعن

لمنائموادم،مكانهولأمالأيسر،شفهمنأضلاعهمنضلعأأخذثمغير.،و

حواء،زوتجهتلكضلعهمنوتعالىتباركاللهخلقحتى،نوهتههنيهب

الىراهانومتهمنوهثالئنةعنهكشفتفلمااليها،ليعكنامرأةفؤاها

اليها.فسكن،وزوجتيودميلحمى:أعلمواللهيزعمونفيمافقال،جنبه

محمدالسيداليهرديةالحقيدةبهذ.تأ!لروممنا.ه.4/ص%6البيان)جامع

منحواءخلقوكان:قال،بهوبالمملكةملكبهادر،خانحسنصديق

سبعأضلاعهاليساروجهة،عئرةثمانياضلاعهاليمينفجهةالأيسر،ضلحه

.691ص/ا%االمعانياروحفيالرأيهذاوذكر.هص،الأصة"حسن.عثرة

ضلعفكلعبئا،الضلوعمنالعددهذايخلقلمتعالىاللهأنذكر:يجذزومما)2(

)الأيمنعثرالثانيالضلعحتىغناء،توليس،الصدريللقفمىلازممنها

لعدداتصالموضعلأثهالصدر،بناءفيخطر.لهمصر.علىفهووالأيسر(

باميسأنوسأنه،الجسمبناءنيالأصاصيةوالأربطةالعضلاتمنكبيرة

هامةحيويةلأصبابمصيرأالضلعهذاجحلأقاللهنعيمليقوأنهالأعضاء،

تفصيلها.مفامهنالي!
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إليهالتشبهوآأزؤجاأنفسكخشنلكرظقأنءايتم!إومق:وقوله

"!يخفكورننقضلأينخذلكفى)نورخمةفوذكلبتنحمو!ل

ضلوعنامنخلقاللهأنهذامعنىوليس21،الآية/الرومسورة1.3

أزواجا.

أنفسصنمفنرسوهجآء!ئمإلقد:تعالىقولهتقدمماومثل

بنيمنالبشريالجنسمن:أي28،:الاية/التوبةسورة19.".

الأزضفى،تنؤأنل:تعالىقال،الملائكةبخسمنوليس،ادم

!"ط!ازسولىألشماتفلتزفاعلنهصمظمهتينيض!موتمله!ة

59،.:الايةالإسراء/سورة171

خلقتالمرأةف!نبالنساء،إاشتؤصوا:فيهجاءالذيالحديثأئا

كسرته،تقيمهذهبتف!ق،أكلاهالضلعفيماأغوجوأنضلإ،مق

يدلف!نماصخ)2(إقبالنساء()1(،فاشتؤصوا،أغوجيزذلنمتركتهلاق

صفاتهالها،أنثىخلقتمدالمرأةأنوهو،مجازيمعنىعلى

البعضيععبرهامدوالتيبأنوثعها،الخاصةوالنفسيةوالعقليةالخفقية

rالحديثالبخاري)1( i i iتقبللاأنهابيانأو:الكرمانيوقال،اب06ك

فيغايةوهر،أمفلهلاالضلعأعلىهوالتقويمفيالأصللأق،الاقامة

لأئه،نيهنو!يتيفاقبلواخيرأ،بهناو!يكماي:البيضاويومال،الاعوجاج

يتفأفلامثلأ،كالضلعمعوفيأضل!منخلقنكأنهن،اعوجاجفيهخلقأخلقن

13/،،الكرمانيبثرحالبخاريا.اعوجاجهنعلىبالصبرالابهنالانتفاع

لاالضلعأنكما،التقويمتقبللاانهاالىالاشارةأوحجر:ابنومال228

284.-6/283،الباريفتح05يقبله

،ص248سنةالمتوفىكريبأبافيهأنلاحظنافقد،الحديثهذاسنديراجع)2(

منمعنعنوالحديث؟بهبأسلا:النائيوقال،صدوق:حاتمابومال

أبيعن،حازمأبيعن،يسرةعن،زائدةعن،الكوفيعليبنحسين

.هريرة
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للزجولة،المميزةبالصفاتمقارنتهاحاولإذاانحرافا،أوفيهاسذوذأ

يحتاجماوفقدفقدها،اغوجاجمنفيهايتوفمهمايقيمأقحاولف!ذا

الطبيعية،المرأةمميزاتمنذلكوغيروضغ!ورقةعاطفةمنإليه

،الصدريالقفصفيخاصةصورةعلىاللهوضعهالذيكالضلعفهي

عليه،وبالأهذاوكان،وطمتهأفقدهضلعهيقيمأنامرؤحاولف!ذا

العضويةالوظيفةوللوظائف،الجسمانيللقوامملائمأاللهخلقهفقد

.البدنفي)الفسيولوجية(

الفتزلة:والكتبالزسلى-5

إرسالالإلهيةالسننمنأ"نه،القصةفيالمبينةالعقائدومن

الصراطإلىالناصيىلهدايةعليهمالمتزلةبالكتبالمزؤدةالرسل

وسائروطبيعتهمخفقهميلائمالذيالحياةطريقوهو.المسمقيم

،الهلاكمهاويفيالوقوععدملهمويضمن،الإنسانيةوظائفهم

النظمإلىويهديهم،والأؤهامالظنونبيداءفيالضلالضدويؤمنهم

وهو،والهناءةبالسعادةمليعةرغد؟سفلةالتمعبحيا؟لهمتكفلالعي

تغفمنهدنرتنئيأتينممإقاجميفامهاأهيطوأإقفنا:تعالىقوله

الاية:/البقرةسورة21!،!ئ!دؤنهنمولاعيتىصثفلائداى

rA)ولايضلفلاهداىاتبعفمنهاىهقيأنينغ.ف!ثاإ.:وقوله

123،.:الآبةطه/سورة1.2،يشتئ

ادم:جنة-6

فيهاوأمر،وزؤجهادمالفهاضكنهاالتيالجنةأنعندناسكولا

حديفةكانتإبليسفبهاوشوسوالتيالبشر،لأبيبالصعجودالملائكة

هذاالىذهبومد،القضةفيجاءتالتيأوصافهالها،الأرضفي

ذلكفيواحتجسعيد،بنمنذر:منهم،المسلمينمنكثيزالقؤل
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رجاءالشجرةمنادمأكللماالخفدجنةكانتلوآنهمنها:بأسياء،

فيها،كذبلاالخفدجنةبأنأيضاواحتبئ،الخالدينمنيكونأن

وادممنها،يخرفيلمالجئةدخلمق:وقال،ابليسفيهاكذبوقد

(.O)متهاخرجاقدوامرأته

مسلموأبوالمعتزلةوذهب:نضهما،المعاني)روحفيوجاء

اللهخلقها،أخرىجئة-ادمجنة:أي-!نهاإلىوأناصقالأضفهاني

فارسبينالأزضفيبستاناوكانت،السلامعليهلآدمامتحانأتعالى

ولم،بالسامكورةبفلئصطين:وميلعدن)2(،بارض:وقيل،وكرمان

بقعة،إلىبقعةمنالانتقالعلىالهبوطوحملوا.المعروفةالجنةتكن

علىأو61(،:الاية/البقرةسورة21"سراأأقبلوافيكما

أئهفينزاعلالانهقالوا:،مرتفعمكافيفيتكونأنويجوز،ظاهره

السماء،إلىنقلهأئهالقضةفييذكرولم،الأرضفيادمخلقتعالى

تلكسانفيقالسبحانهولأئهبالذكر،أؤلىلكانإليهانقلهكانولو

561"!صئئاملئاقي!إلا!نآشماو!ل!بميخهايستمعرنأ!:وأهلهاالجنة

521(تآثيرولافهالغو"لأو26(،و25:الايتانالوامعة/سورة

سورة151"لمزحمينئهاهمإوما23،،:الايةالطور/سورة

ادممنهاوأخرج،وكذبفيهاإبليسلغاوقد48،،:الايةالحجر/

دازالخفدجنةولأن،الثكنىونجهعلىفيهاإدخالهمامعوحواء،

منيأكللاأنادمكففوقد،تكليفبداروليستوراحةللئعيم

ولو،للوفموسةدخلهاوقد،الكافرينمنكانإبليسولأن،الشجرة

4/96.،والنحلوالأهواءالمللفيالفصلا)1(

الذىادمهناكووضعضرتا،عدنفيجنةالإلهالرث)وكرساليهود:مالت)2(

8(.2:)تكوين(جبله
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جيءلوبلأنهصزحواا!ابرلأنكاد،ولادخلها،ماالخفدداركانث

نور،وهيظلمةلأئهيدخفها،ولملتمزقالجنةبابالىبالكافر

تطهير،محلولأثهايفيد،لافيهماعلىالجنةفيمعنشترأودخوله

غيربهاويحل،والمخالفةالعصيانفيهايقعانيحسنفكيف

قيل:..الثوابداروليستال!ماءفيكانت:وقيل:قال؟.المطهرين

قدير،يشاءماعلىتعالىوالله،منكنالكل:وقيلغيرهما،كانت

والقطعتعيينهاعنالك!هووالأشلم..فالأحوط،مععايىضةوالأدنة

الصوفيةبعضإليهذهبوالذي)التأويلاتإ،صاحبماللىاليه،به

وشعفونهاالاستواء؟خطتحت،الياقوتجبلعند،الأرضفيائها

اليوميدخلونهاالعارفيندهان،موجودةالانوهي.البربخجنة

البغدظاهرالأخيرالقولهذاانوطبعي.)1(.بأجسادهملابأرواحهم

الضواب.عن

قولهفيفقال)2(،الحججهذهبغضعلىحزبمابنردوقد

نأ35،:الآية/البقرةسورة21،الحتةوزوجكأنتةأثعكن:تعالى

12")اتجتةتطلقولامعهودعلىإلايكونلاواللامبالألفالإشارة

هذايتطلقولاالخفد،جنةعلىإلاهكذا35(:الاية/البقرةسورة

القرانفيجاءأئهيلاحظولكن؟بالإضافةالأغييرهاعلىالاسم

قولهفيالأزضفيبستانبمعنىواللامبالألفأالجنة"لفظالكريم

"!ئ!سببيعحرمنهاأضوأ%لفزأضيبوناكعابلؤنفزأ)ن!:سأنهجل

17،.:الاية/القلمةسور681

فماالأزضفيجنةالسلامعليهادمسكنفلووايضأ:وقال

1/591.المحاني،)روح)1(

4.96/صص،والنحلوالأهواءالمللفي)الفصل)2(
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تعالئبئنمدبل،عقوبةالأرضمنغيرهاإلىمتهاإخراجهفيكان

ول!عديرءلبعضفضكلأأفبوأ:تعالىبقوله،الأرضفيليستأنها

فصخ36،:الاية/البقرةسورة121حمؤإكومتعم!عقرالأرقيفى

فيتكنلمائهافصخ،الأرضإلىالجنةمنافبطمد6نهبالنمقيقينأ

انبئة.الأزض

أسكنوالتي،اللهوصفهاالتيالجنةمنادمإخراجإن:ونقول

منادمخرجفعندما،حزبمابنيقوذمابعكس،عقوبةيعذ،ادمفيها

وتعفدهسجرهكزسالىحاجيمافيادميكقلمالذيالبستانذلك

فلاحةعلمفيمعروفهومماوغيرهوالعن!ميدوالتقليموالعزقبالزفي

الممنشمزوالعملالجفدببذلإلازرعهايصلحلاأرضإلى،البساتين

مديكونفإنه،المختلفةالثمارعلىللحصولعليهالصبريجبالذي

ودراسةوالئعببالكذإلاتصلحلاحياةالىالراحةحياةمقاتتقل

تنا!سبالتيالسنويةوالفصولالأوماتومعرفةوفنونها،الزراعةأساليب

فقد)الهبوط(لقظمنبهاشتدذماأئا،النباتأنواعمختلفغزس

ئضبرلنيموسظتضإداذ:تعالىقولهتقذم،كماالثه،كتابفيجاء

بتمامنألأزعقتبتكانئحربخرئثبافاخوصدطحامىط

لإلذهـهو%فهوالذى(نننذ!تتالويص!أوعدعهاوفومهاويإمها

61،:/الايةالبقرةسورة21،سأنتزئالصمأنمضزاأقبطوأضنر

.والبقولالخضرزراعةفيهتصلحالأفصارمنمصيرإلىاذهبوا:أي

وفىجكوبهميتايسنيرأئي!يؤحأيل:تعالىقولهذلكومثل

نأوالمعروف48،:الايةهود/سورة111.،.ئعبثمئنامير

ادمويكونالسماء،منيفبطولم،الأرضالىالسفينةمنهبطنوحأ

منخرجبمعنىهبط،مدكانسواءالأزفي،فيبستالبمنهبطقد

(.منرب!.ماومذنهاأسغإفال:تعالىقال،إبليسخرجكما،الجنة
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ازضيمستوىمننزلبمعنىهبطاو18،:الاية/الأعرافسورة71

التيكالجنةبرنجو؟جئعهكانتب!ن،منخفضأرضيمستوىإلىعالي

مرضاتاقف!أفولهمينفقوتأنذينأومثلى:قولهفيإليهاالفهأسار

أصلهائانتوابلأسابهابرئبز)1(جنهممحثلأنفسهتمهنوتيعطئاأدئه

265،.:الآية/البقرةسورة1.21.ضعفين

فيهايجوزلاالخفدجئةبأنالقائلينحخةعلىحزيمابنورذ

فيالكذبيجوزكانبأ"نه،إبليسفيهاكذبادمجنةوأن،الكذب

سورة881!"ئبةنهالمشمعإ!:تعالىتولهوأنالخلد،جنة

وقدسلف؟ماعلىلاالم!ن!تأنفعلىهوائما11،:الاية/الغاشية

خفققنلفعلامخلوقةكانتالجئةأناغمبارعلىهذاحرمابنذكر

نفيئهوالجنةفيالفقونقيا!نععقدفنحنحالأفيوعلىادم،

مطلقأاللغوفيهايكونلاالمئقينالفهوعدالتيفالجنة،مطلق

تعالى:قولهمنبداهةيقهمماوهوخفقها،تاريخعنالنظربصزف

لأ!مأئأوغد،؟نإت!يكفيمثعاكلألزكقوعدالنىعذنإبخت

62،و61:الايتان/مريمسورةا19.،.سنناإلألنوانجهايشمعون

الاية:النب!سورة781!،كذ.بمولالغو،يخهايعشعونإلا:وقوله

الاية:الغاسية/سورة881!"نيةفبهالمشمعةلا:وقوله35،

لهماإلؤتوس:تعالىقال،الكذبفيهاحدثفقدادمجنةأئا11،

هدعنرئبهما!نك!اهاوبملسؤءنيمامنعهصاورىمالهمال!ئد!ألعثتبن

لمنمماإقوتاسمهصأ!"الجلاينمنتكوبمأؤمككينتكوبمأنإلاألثجر،

تعالى:مولهفيظاهروماءاستواءذيمرتفعمكافيبمعنى)الربوة(لفظوجاء)1(

سورة231ومعبن(مرارذاتربوةالىوأوبناهماأبةوأمهمربمابنأوجعلنا

.5،5:الاية/المزمنون
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.22،-02:الايات/الأعرافسورة71"بفلارفدلنهما!ألنضبن

الخفد:جنةوضففيتعالىبقولهاختبئلمنحزبمابنوقال

الحجر/سوره151!"لمزعينئهاهموهانصيفيهايشهغإلا

مسألةفيقالكمامسمقبلا،للجنةصفةيكونهذابأن48(:الاية

.آدمجنةفيالكذب

ادملبنيسواء،الجنةفيلازمةالخلودصفةأننفتقدولكئنا

فلا،الجنةمنأخرجوالىابليسوزوجهادمأنوبما،وزؤجهلادمأو

اللهوصفهاالتيالخفدجنةهيفيهاكانواالتيالجنةتكونأنيصخ

وجمدالىألخذجنةأشضبزأذلثإقل:قولهفيالخلدبوصف

خلافييشاءوتمافيهافتم!ومصيراجزآصلمتمكاتاالمحئوت

51:الايعان/الفرقانسورة251،!ئشو،وعراهـئك!؟ت

16،.و

!تغرىولافيهاتجوعألألكأإن:ادمجئةفيتعالىقولهأما

118:الايعانطه/سورة1.2(!تفحسولايخهاظمؤألاوأنك

نأجهjjjلادمالجنةهذها!الأؤلالشق:شفينالىفيتقسم911،و

الشزبأوالأكلنقساهمااشعهتفكفما،يظمانولافيهايجوعانلا

لاجاريأ،جداولهفيوالماءجاهزأ،أشجارهعلىالالعامفيهاوجدا

فلا،حاثلدونهمايحولولاحاجر،الثمزبأواكلعنيحجزهما

فيالشصىوجهعهماكذلكتلفحولنالطمأ،أوالجوعمرارةيذومان

الظل.توافرمنفيهلماالبستانذلك

طه/سورة12.،ئغرممطإولا:تعالىمولهوهو،الثانيالشقأما

عنافتنعمابغرىألالادمف!ن،ادمجنةعلىالاينطبقفلا118،:الابة

ليستادمجنةبأنالقوليؤئدمماالقولوهذا.المحزمةالشجرةمناكل
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بالائصالفيهاللأزواجالفهأذنمدالخفدجنةف!نالخلد،جثاتهي

تطمهنلزالظزتقضشتفهنإ:تعالىمالأصلا،فيهاحلالوأ"نه،الجنسي

56،.:الاية/الرحمنسورة551!،صاقولاقئلهزإلن!

،الحساببعدإلافيهابالذخولالفهينصمحلاالخفدجنةانثم

تدظو(أنصمئغإأ!:تعالىمولهوهو،امتحاندارلاجزاءدارفهي

سورة31!،ألمخبرينويئلممنكغخهدو(الذيئألئهيعدوفاالبة

،!وحريرجةسبروادماإوجزدهم:وقوله142،:الاية/عمرانال

عبادنامنررثالقلخنةأتفك:وموله12،:الابة/الانسانسورة761

منإوأناومود:63،.:الاية/مريمسورة191!"تئا؟نمن

"!اتمأوئ!اتجةفمان!اقوفئعنألتثسونهىرئهمقامضاف

41،.و04:الايتان/النازعاتسورة197

ادم،عنذلكخفيلماالخفد،جنةهيادمجنةكانتولو

له:إبليسبقولخاعولماكفها،الأسماءالفهعفمهالذيوهو

طه/سورة1.2،ئتكلاومفكالحندشجرترعكأدلكهلبادم.أ.

ذإ،ادممنأعلمكانإبليسأنندعيأقيجوزولا012،،:الاية

رثإقال:بغدهالناسيحا!سببغثأهناكأنيعلمإبليم!أنثبت

ويتبع36،:الايةالحجر/سورة151!"يبعونئؤسإك؟نظزني

فيسواء،البعثبعدالخلوددارهنالكبأنيعلم6نهبدلا6نههذا

شكبهخألأفلاق:بقولهتعالىاللهخاطبهلماوالاالنار،فيأوالجنة

85،.:الايةص/سورة381!،ثزمينئئتمبحك!هنن

نأذكرحبنالكريمالقرانأنتقدمماإلىنضيفأنونسعطبع

انسانيأكانئركيبهماأنينفلم،الطعاميأكلانكاناوزوجهادم

أنهمايتفولم،والبؤليالافرازيجهازهمنهمالكلكانوأنهدتيويأ،
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والماء،الطعامفضلاتمنللتخفصالجهازينهذينيسمعملانكانا

تبؤل)1(،أوتغؤطفيهايكونلنعقائدنافيالخفدجنةكانثولما

عنالمنرهةالجنةهذهلبيئةملائمأأجسامناتركيبيكونسوفوأئه

الخلد.جنةغيرادمجنةتكونأنوجب؟ذلك

ادمانبهالمسفممندامماإئهذلكإلىنضيفأنونستطيع

طينهامنخلقكماعليها،نعيضالتيالأرضهذهطينةمنخلق

القولأوبعيدأالذهابإلىداعيفلا،والحيوانالنباتأنواعسائر

البيئةعنيختلفاخرمكانفيكأنتوتصويرهاادمطينةتويةبأن

هذهإلىيعودونوبنيهوزوجهادمأنخصوصامنها،اشعخرجتالتي

تعالى:قال،أخرىتارةمنهايخلقونسوفوأنهمنفسها،الأرض

!"102أخرىتارهنخرحمكتم!يئهانعيدكئموفيهاظقنبهئممنها)!

55،.:الايةطه/سورة

فىبعلاق..).:للملائكةقالحينتعالىالفهأنوخصوصا

هيهليقللم03(:الاية/البقرةسورة21.".ظيفةأفازض

وأالسادسةأوالخامسةأوالرابعةأوالثالعةأوالثانيةأوالأولئالأرض

سغظقائذى)الله:تعالىلقوله،أرضينسبعهنالكأنإذ،السابعة

12(.:الاية/الطلاقسورة651.".ثلهن6لأ)بقوءمنصؤلز

زوجه:وعلىعليهالهوتوبةادممعصية-7

أمرهما،الجنةوزوجهادمأضكنحيناللهأنادمقصةفيوجاء

عليهماحزموتعالىسبحانهولكنهساءا،حيثرغدامنهايأكلاأن

يتغوطون.ولايبولرنلاالجنةأهلأنوم!لمالبخاريصحيحينيوجاء)1(

15،16،18،:الحديث)مسلموا(ب06ك3112:الحديث)البخاركط

7(.6،ب51ك91،
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-،)1(
القربعليهماحزمبلمنها،يأكلاأنعليهماحزم،معينهشجرة

ما.وبملإ.لهما:وسوسال!ث!يطانولكنمنها،التحذيرفيمبالغةمنها

وفاسمهمأأتجلدينمنتكلبمأؤمثكينتكوناأنإلاأالثجرءهدهعنرئبه!اكنكما

ئه!اسؤلهمابدتألث!جرةذاتافلئابردزتلنه!ا!افضحبنلمنفماإق

تلكصاعنأضهكعاأكرئهمماونادلفما"لبئةوهـقمنعلئ!مايخصفانوطفقا

/الأعرافسورة971!ئينعدؤمماالشئبنإنلكم!وأقلأدعجزو

.22(و12:الايمان

النخلة.:وقيل،الح!نظلة:فقيل،الشجرةهذهتحديدفيثتىمذاهبالناسذهب(1)

روح05التين:وقيل،طالبأبيابنعليالىالقولهذاونب.الكافورش!جرة:وقل

/ا%،البيانأجامع.التينةأوالكرهةاوالسنبلةهي:وميل.691ص/أ%،المعاني

موز:يسمى،للطبخيصلحالموزأنواعمننوعهي:وميل.185-183ص

Mosaلموممأaa4باراديسياكا Para.الجنةحبوبهي:وميل.الفردوصموز:أىGrains

of Paradise.ماتفاحة:باسمالحلقومجوزةسميتولهذا،التفاحهي:وميل

Adam's appleضجرةمحلىأدلكهلأدمياأتال:الخلدشجرة:ابليصوسضاها

سجرةهيأنهاإبليىقالهماالي!هودوقالت،(021:الايةطه/سورة1.2(.0.الخلد

والر،الخيرعارفأمناكواحدصارقدالإنانذاهو:الالهالرت)ومال:مالوا،الحياة

)تكوين(...الأبدالىويحياويأكلايضأالحياةسجرةمنوياخذيدهيمدلعلهوالان

والث!ر،الخيرمعرفةشجرةهي:كتابهممنآخرموضعفياليهودوتالت22(:3

سجرةواما،أكلاتأكلالجنةسجرجحيعمن:مائلأادمالإلهالرت)وأوصى:مالوا

.(17و2:16تكوبن)(...منهاتاكلنلاوالح!رالخيرمعرنة

منهاأكلاوزوجهماأق)ذفبايئ،الحياةشجرةهيالثجرةبأقالقولاأم

منهايأكلانوخاتالجاةشجرةسئاهااللهان:يقالفكيفيخلدا،ولمفحلا

شجرةأنهافيالمختلفةالأموالوأمااليهود؟اكتابفيجاءكما،وزوجهآدم

لااللهأننعتقدأنناإذ،الصوابجانبتأنهافنعتقدالدنيا،فيلنامحزمةغير

الأمرفيمحللظاهرسبببدونستديمآتحريمآالرزقمنالطينباتيحرم

منوالطبباتلعباررأخجالنياللهزبنةحزمهنأفل:نعالىمال،بالنحربم

الشجرةهذهفييأi!لنالان32(،:/الآيةالأعرافسورة00171.الرزق

عليه.والتدليلبحمهمقامهناليى
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أنتأيفنبمادم)وقبا:كعابهمناخرموضعفيسأنهجلوقال

هنفتكوناالشبرهذ.نقرلإو،شئتمايخثرغدامتهاو*ألحتةلفرجك

/البقرةسورة21،فياب؟نامئافأضجهصانهاألثئطن!بمزلهماالظفين

أدئكهللادمقالاالمعئطنإقهفوسوسة:وتال36،و35:الايتان

وطفقاسؤاتهمالهمانجدثنهافأصلا!يلىلاومفكالحدشجرترفى

طه/سورة1.2!!فغوىرلبمءادموعمقلجةورقمن!ماجمفان

()1(.112و012:الايتان

الذنب،منتنضلآدماقفذكرتاخر،نحوعلىالقصةهذ.ال!يهودذكرت)1(

الحية،علىالتبعةانقتادمزؤجوأن،خدعتهالتيهيبأنهاامرأتهوائهم

منها.تأكلالاأوصيتكالتيالشجرةمنأكلتهل:لادمتالالله)نتالرا:

الربفقال،فأكلتالثجرةهنأعطتنيهيمعيجعلتهاالتيالمرأة:ادمفقال

)تكوين.فأكلت،غزتنيالحية:المرأةفقالت؟فعلتالذيهذاما:للمراةالاله

13(.و312:

تقرلاذ،والضلبالفداءفيعقيدتهاادممفصيةعلىالنصارىبنتوتد

قدالوصمةهذ.وأن،انمفصيةبوضمةؤعمقدالبشرئالجنى)ن":الكنيسة

ذلكعلىفأصبح،الحيةمنب!يعازالمحزمةالشجرةمنادمأكلجزاءمننالته

الججم.فيالأبديبالهلاكعليهمحكرمأ،اللهللعنةمتجقأ

عنوالتجاوز،العالمهذاتخليصثاءتاللهرحمةان:ذلكبجانبومالت

tumلهالموروثالفطريالذنبذلك Originalالترضيةتقديمفوجبص!ء

الإلهي،النظاميقتضيهثيءهوالتاسهلاككانلتااته:وقالتلنهااللازمة

وأغير.،تفديماو،عليهالحكمتنفيذيجببالمؤتعليهالمحكومكانولما

عنكفارةالضييبعلىانجنهبتضحيةاللهسمحفقدعنه،بدلأسوا.تطؤع

واثخذهاالدعوىبهذ.آمنمنالأينجولاأ،لهيدعونف!تهمهلىاومع،الناس

لهاعقيدة

نتعارضادملخطيئةالبشريالج!شبتوارفيتقولالتيالعقيدةهذ.انويلاحظ

لاالأبناءأقننبىءوالنصارىاليهودعندالمقذصالكنابنينصوصمع

،تموتهيءتخطىالتي)النذ!:مرلهمذلكمثالالاباء،بجرائميؤخذون

عليه!الباربز.الابن)ثممنيحمللاوالأب،الأب)ثممنيحمللاالابن
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لآدمكفرأئهوبعن،الئؤبةعقيدةادمقضةفيالفهبئنوقد

تعالى:قال)1(والزحمةالمقفرةوسألاهبذتبهما،اعترقاحينوزوجه

"!آلخسرينمنلكلنوترخثالاتنفرلزو)نأنفس!ظفن!ربخاإقالا

فعاليعئؤزبههنادمإقلى:وقال23،:الاية/الأعرافسورة71

:وقال37(:الاية/البقرةسورة21!"(لزيمألؤابهو)تمعلية

102!،وهدىعئهتابرئبماخبهثئمففوىرل!ادمأ..وعصئ

122،.:الآيةطه/سورة

منهمايحدثولم،بالئؤبة)2(بادراوزوجهادمأنالقصةفيويلاحظ

ئتهما.صذقعلمإذ،تؤبتهماتبلالفهوأنبذتبهما،الاععراففيترذدأفي

)1(

)2(

عنالاباءيقتلالا:ومولهم2(18:5)حزقيال.(يكونعليهالريروسريكون

ومثله(42:61)لثية.بخطيته()نانكل.الاباءعنالأولاديقتلولاالأولاد

)روية(اعمالهحسبواحدكلصيجازيالذيالحادلةاللهدينرنة..).:مولهم

،غيرهعلى)ثمهيقعولا،نفسهمعصيتهتتعذىلاادمانهذاومعنى6(2:

الذنبأجلمنوالصلبالفداءعقيدتيبئتاوتدسوا.،خطأهيتحضلولا

المبحثفي،والتثليث)المسيحمزنفنافيالنصارىعقيدةحسبالمنروس

أراد.مناليهنليرجع،الرابع

الذيدمAالسجوداو،وعصيانه)بليسعناليهودكتبفيسيةيردولم

الملانكة.بهأمرت

بل،التوبةصالاهأورئفما،استغفراوزوجهادمأقاليهودكتابفييأتلم

وأق،فأكل،الث!جرةمناغطتهالتيهيبلأنهازوجهائهمادمبأقبالقؤلاكتفت

-38:)تكوينراجعكزثها،التي)نها:وقالت،الحئهعلىالتبعةانفتزونجة

.)13

ثمبجهالةالسوءيعملوندلدينالهعلىالتوبةأانما:تعالئموبهمعهذايئبق

وليتعلبمأ.حكيما.الىوكان،محلبهماللينوبناولئكفرببمنيتويون

الآننبتانينالالموتاحلممحضراذاحنىالسبئاتبعملونللدبنالنوبة

النساء/سورة41ألبط(مح!ابألهمامحنلنااولعككفاروهمبمونونالدبنولا

.،17،18:الآيتان
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والبعث:البززخئةالحياة-8

بعدالإنسانيقضيهابززخعة)1(حياةهنالكأنآدمقصةوتبئن

القبور،فيمقينعثسوفاللهوأنالدنيا،الحماةنهايةحتىالمؤت

ليومجميعاتخشرسوفالناسوأن،اخرىمزةالعرابمنفيخلقهم

الدين.ولوم،الحساب

)ومق:تعالىقولهمنعليهيسعدلوالبغثالبززخيةالحياةمنوكل

رثقال!أغمىالقيمةئؤمىوثخصر"ضن!معيشةل!ف!نصئحرىعنأغرض

اتؤموكذلكفنسيعهآ"ايختاأنتككذلكتال!بص!يمبهتوقذأغئحشزلقلر

الاياتطه/سورة1.2"!لن!ى

،الموتبعدالإنسانيقضيهاالعيالحياةتلكهيالضتكوالمعيشة

أ"نهاعلىوالذليلالقنر)2(،عذابوهي،اللهذكرعنمغرضوهوماتاذا

الىأو،اليؤمنخياهاالتيالحياةهذهإلىلا،البززخيةالحياةالىتشير

اللهذكرعنوالمغرضينالكفارمنأنالاراء)3(،بعضذهبتكما،جهنم

)من:تعالىقالوقدضئكأ،ليستعيشةالذئياالحياةهذهفييعيشونمن

يضلعهاجهغل!جحلناثزنرلدلمنلنث!اءمافيهالمعختناائماجلةيرلدكان

ف!ؤلثكمؤضمنوهوسفيهالماوسئالآضؤأرادومن!ئئوزامذمؤما

الذىالاسممنالبززخيةبالحيتاةالحياةهذ.تمنعمييماعلىالمسلموناصطلح)1(

ارجعون.رتتالالموتأحدممجاء)ذاأحتى:مولهفيعلبهااللهأطلفه

الىبرزخورامهمومنملأملهاهوكلمةاتهاكلانركتنجماسالحأأمحمللعلي

001،.و99:الايتان/المؤمنونصورة231مبعثون،يوم

(Y)صالحوأبيهريرةوأبيالخذريصعيدأبيعنبند.التف!يرهذاالطبركطروى

.651و61/164،اليانجامع05القولهذاجعفرأبوو؟لد،اللهوعبدوالئدي

النار،فيالضتكالئعشةأقومتادزيدوابنالحسنعنبسند.الطبريروى)3(

اجامعالدنيا.فيالضنكالمعئعةأقوالضحاكحازموأبيعكرهةعنوروى

.IIIو16163/،البيان
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ن؟وهالرئلنعطآمنوهؤلاهؤلاءنمذكا!ئضكوزاسغيهص!ان

:وقال0،2-18:الاياتالإسراء/سورة171"!نحظو!لرنكعطاة

الدشبحزثيرلد؟توهنصزيمهفىلنرالاخرقيحزثيرلدكا%إمن

الاية:/الشورىسورة421!،ئصحيبمنالآخزفىلمومامئها!!هء

تال)إ.:مثلأكعاد،كفرهمعلىاغناهنملأقوامأممالأالفهضربوقد02،

بأنحيامذكر!نقلمونبما(مذلمائذى.اإنت!!!.شنونأ!هووث!هملهتم

124،132:الاياتالشعراء/سورة261"!وععولؤوصنمخ!!نين

نهنآمافىأتنزكون.!.نئقونألاهووثشهتملئملمالأإ!وكعمود:134،-

وتخترن!هضيرطقعهاونخلوز!!وعيولؤجنئزفى!ءافي%

الاياتالشعراء/سورة261"!قرهينيويمانحالمف

1f9،وهكذا.

فيبالحياةاخعصاصهاوعدمالضتكالحياةاتطباقعدمأئا

سابقةحياةفهيالحعثر،بعدالكريمةالآيةفيذكرهاعدمفهو،جهئم

وقد،الجحيملحياةسابقةأؤلئبابومن،والحسابالحثنرليؤم

ذكربعدقولهفيالاخرةيعذابالضتكالحياةأسبقيةتعالىالذبئن

الأضرلمولحذابرئ!ئالثيؤمنولتمأئرفمنئحزىإكذلكالضتكالحياة

.[ا27:الايةطه/سورة1.2!"وأئقأشد

ئؤس.ونخصثرلمأ.:تعالىقولهوالحشر)1(القيامةعلىدلومد

دونهمنأولياءلهتجدفلنيضللومنالمهتدنهوالليهد،ومن:تعالىمال)1(

صورة001171وصما.وبكمأمحميأوجوههممحلىالفبامةيوآونحشرهم

بايامنايكدبممننوجأأمةكلمننحشروبومة:وقال:79،الإصراء/الاية

ماذاأممحلمأبهاتحبطواولمبابلاكلكل!بنممالجاءوااذاحنى.بوزمحونلهو

سورة271بنطفونالافهمظلموابماعبهمالثولووفع.نمملونكننم

خر-ذلكسرامحأمحنهمالأرضتشققأيوم:ومال85،-83:النل/الايتان
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أ!بص!بمبهتومدأغمىحممزتقلررثقال!أغمىالقبمة

)1(الدينيزمعلىودذ125،،و124:الايتانطه/سورة1.2

مولهمنالفةذكرهما،ف!يحشرونبهالناسيقومالذي)2(والبعث

يؤسإك،نظزفىرثتال!الذيزئؤ!إلىأئلعنةعلئثأوإن:لابليس

هووالبغث36،،و35:الايتانالحجر/سورة151،!يبثون

منوالخروجترابأ،يكرنواأنبعدأخرىمزةوخفقهمالناسخروج

مجونيخهاإمال:تعالىقولهفيادمقضةفيذكرهجاءماهوالأرض

25،.:الاية/الأعرافسورة71!9تخرصنديثهاتمونونوفيها

)1(

)2(

ولا"القامةيومأممألا:ومال44(.:ق/الآيةسورة105ييراعليا

علىتاثربنبلى"محظاههنجعلنأنالانسانأيحسب4اللراهةبالنفىأمم

ذاcن"القبامةبومأبانبأل"أمامهلبفبرالأنسانبربدبل"نجانهنويأن

مونل!الانانيقول5والقمرالثصىوجمع5الثمروخسف.ابصربرق

بمابوفدالأنسانبنبا5المسنقربومئل!ربكالى5وزرلاكلا.المفرأبن

صررة751معاذبر.،ألقىولو"ببرةنفهمحلىالامسانبل+وأخرمدم

.،51-ا:الايات/القيامة

بوميصلونها"جحيملفيالفجارلان"نعيملفيالأبرارأاق:تعالىمال

يومماأثراكماثم"الدبنيومماألراكوما.بنائينمح!نهاهموها"الدبن

الانفطار/صررة821لنه(بوهئل!والأهرشبئألنفىنفىتملكلابوم"الدبن

ياوتالوا"ينظرونهمف!ذاواحدةزجر!هيأف!نما:ومال91،-13:الابات

الديناحثروا"تكلىبونبهك!ماللىيالفصلبومه!ا"الدينيومهلاوبلنا

الجبمصراطالىناهدوهماللهدونمن"بمبدونكانواوهاوأزواجهمظلموا

24،.-91:/الاباتالصافاتسورة371،...مسؤولونانهمومفوهم"

/الأنعامصرة61برجعون(البهمماللهيثهم.وال!وتى..ة:تعالىقال

ونو.اللهاحصا.عملوابمانبنبئهمضيعأايلهيبعثهمأبوم:ومال36،:الاية

رأواأداذا:وتال6،:الاية/المجادلةصورة581ضهيد،ثيءكلمحلىوالله

أئناومحظامأنرابأوكنامتاأندا+ببنصحرالاهداانومالوا.بشضرونأبة

واحلةزجرههيف!نما"داخرونوأنتمنعمتل"الأولونأبارناأو"لمبعوثون

91،.-14:الآيات/الصافاتصورة371اينظرونهملأذا
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مزةالناسالفهيخلقالدينيؤمفيأنههيالم!نميمينفعقيدة

فيفومون،منلمنمتهخلقهمالذيالأرضترابمنويبعثهماخرى

:يحاسبونحيثاللهالىفيحشرونالقبور،هذهكانتأينماقبورهممن

91(.:الابةالانفطار/سورة821،صلتوبؤميذ.وألانزإ.

الدنيا:الحيا!ةفناء-9

فيهتفنىيومأ،البغثيؤميسبقيومأهنالكأنادمقضةمنويعبئن

لحياةأقصىحذاالفهجعلهالذياليوموهوبأشيرها،الدنياالحياة

كانولما،الدينيومالىرئهينظرهأقيرجوابلعسكانفلقد،ابليس

الخفقفيهيتطؤرأناللهأرادالذيللنظاممخالفة)جابعهتعدالسزالهذا

الناراهلويدخلمنازلهمالجنةأهليدخلأقالىالكؤنئشوءاؤلمن

الذياليوملهحذدولكنه،ابليسطلبالفهيجبلملذلك،منازلهم

الأولى،للمرةالضورفيفبهينفخالذياليوموهر،البهينظرهأققضى

إبليستوغدمنبفناءينتهيابليسعمل)ناذ،فيهبماالكونفيهفعفنى

النفخةعندوالجن.الإنسمنكغيرهإبليسيبعثوسوف،ب!غوائهمربئ

فيهيفنىالذياليومتبينالتيالكريمةوالآية)1(؟الثانيةللمرةالضورفي

لإبليس:تعالئقولههيالاخرواليوماليومهذابينتفزقوالتي،الكون

الحجر/سورة151!أالمغلوسالوقتئؤيرإك!المنظرينمنإف!ئك

وبعد،الدين.يومإلىفتستمزابليسعلىاللهلعنةأما38،,37:الايتان

الكفار.منكغيرهالنار،الى)بليسمصيريكونسوفذلك

منالاالأرضنيومنال!ماواتنيمننصمقالصورنيأونفخ:نعالئمال)1(

رنجهابنورالأرف!وأشرقت"ينظرونميامهمف!ذاأخرىليهنفخثما"،صاء

،يظلمونلاوهمبالحقبينهموتضيوالثهداءبالنببينوجيءالكنابووضع

96،.و68:الزمر/الايتانصورة193
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أنلكيكونفمانهاف!قظأمال:تعالئقولهفيجاءفقد،إبليسطلبأتا

هنإنكظل!شبثونتركلإكأنظزفى-قال!الضفرفيمنإنكفأضجيخهاتيهئر

11)،3:الاياتاف/fillسورة71"!ائشظيفي 5 -)iالمؤخلمن:أي

كإ،نظزقربئقال!الذيزئؤرإكأنلقنةلخث)د!ن:قولهوفي،فناؤهم

151"!المقلو!الوقمئيؤرإك!الئنظرفيمنف!تكفال!يؤهـشبثون

.38،)2(-35:الاياتالحجر/سورة

)1(

()2

الفهخنقمنلأحدصبيللااقعلممدماربهسال)بليى)ن:الطبريمال

الخفق،نيهينبعثيوثمهووذلك،الساعةميامالىالمنظرةسألأنهوذلك،اليه

وذلك،معهفناءلاوبقاءالخلود،أغطئمدكانالنظرةمنصألماأغطيولر

يومالىالشظرينمنف!نكأمال:ثناؤهجلفقالالبغث،بغدموتلاأنه

لاالذياليومالىوذلك38،و37:الحجر/الايتانسورة151االمعلومالومت

الابة:/عمرانآلمورة31،الموتذائ!ةنفسأكل:ذكرهنعالىبفول،بموت

:يبعثونيومالىالإنظارسال)ذلهقالقدالذف!ق:قائلقالف!ن185،،

فقدالموضعهذافي15،:/الايةالأعرافسورة71االنظرينهنن!نكأمال

سالماالىلهمحبباكاندانما،كذلكالأمرليس:لهقيل،صألماىالأجابه

يومإلىأويألتالذيالرذتالى،المنظرينمن)نك:لهفيهتالكانلو

سالماالى)جابتهعلىيدلمماذلكأسبهماأو،يبعثونيومالىأو،البث

/الآية:الأعرافصورة71االمنظرينهنن!نكأتال:قولهائا،النظرةعن

وذلكاليها،)نظارهمدةفيهابثنمدالتيالأخرىالابةلرلافيهدليلفلا15،

الحجر/سورة151(المعلومالومتيوآالى.النظرينهنأل!نك:موله

مدةفيهابئنفدالتيالأخرىالايةلولانيهدليلفلا38،و37:الايتان

151االمعلومالوتتيوآالى.المنظرينمنن!نكO:مولهوذلكاليها،)نظار.

أنظره)ذالأنهاليها،أنظرهالتيالمدةعلى38(و37:الحجر/الايتانسورة

اللهوعدفيهوتتم،المنظربنعدادفيدخلنقدكعر،أومنهأملأويومأ

نظرالذكطالومتبذلكذكرنا.،بالذيذلكمدةمدربينقدولكنه،الصادق

.44/صAصابيان،.)جامع.اليه

يبعثيومالىينظر.أقرئهصأل)بليسانذكر.:تعالىيقرل:الطبريمال

اخزسنف!نك:لهاللهفقال،القيامةلمومففيحضر.مبورهم،منالخلق

على-يبقىلاحينوذلك،الخلقجميعلهلاكالمعلومالومتيومالىهلاكه
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فيها:العذابوخلوذجافم-01

يملؤهاجهئمللكافرينأعذقدتعالىالئهأنادممضةمقويتبعن

جهنم!ق!ق!أقولوالحقفالحقةمال:والإنسالجنمنوأتبأعهب!بليس

85(و84:الايتانص/سورة381!!بخعينننهتمبمكهـمئنشك

أ!هوفو!ؤجزاكلص%وبهزجهنرف!تمنهصتبكفمنصيآإقال:ومال

جهنمأنالقصةهذهفيالذذكروقد63،:الايةالإسراء/سورة171

باياتهكذبواالذينوهمالكقار،هؤلاءفيهايعذبانساءالتيالنارهي

مشمر،فيهاالعذابوأن،داثمةالنارهذهأنالذوبئنبها،يؤمنواولم

المخلصونالفهعباديذخلهالاوأنهفيها،يخفدونوأفلهاأصحابهاوأن

والانس-للجنخطابا-تعالىقولهوهو،عليهمللسيطانسلطانلاالذين

ف!ئابهيفامغاأهبطوأإقفنا:دابليسوزوجعهادمالجنةمنأخرجعندما

وأنذين!جضلؤنهنمولاعليخضففلاهداىبعفمنهدصنقيأتينم

سورة21"!خلدونفهاهنمألارأضياؤلعكب!ايتناوكذبوأكفؤا

.93،و38:الاينان/البقرة

فيها:الثوابوخلودالجنة-11

نعييمفيخلوذيقابله،جهنمفيالكافرينخلودأقشكولا

سابقتيالكريمتينالايتينفيمبيتالمقابلةوهذه،اللههدىاتبعلمن

62،يخزلؤنهنمولاعليغضثإفلاالذهدىاتبعفمنالذكر،

إأؤليهكاللهبالاتوكذبواكفرواوالذين38،:الاية/البقرةسورة

22.ص14/%،البيانجامع5ديارادمبنىمنالأرض

فيينفخيومهوالمعلومالومتيوماق:الذيعنبسند.الطبريوروى

نمات.الأرضفيومنالسماواتفيمقفيصعق،الأولىالنفخةالصور

99.ص7/ص،البيان"جامع
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93()1(.:الاية/البقرةسورة21!خلدونفبهاهمالارأضب

/البقرةسورة21"يخزدؤنهنمولاعيهتمضئ)فلالفظو)ن

فيالأبديةالحياةيحيونمنحالاللهكتابفيبهيوصف38(:الاية

قولهوهي،الفهاياتمنصريحةأمثلةلذلكولنضرلتالخفد،جئة

سورة711تخزنوتأشصولاعييهزخوثلالحةإ%ظوأتعالئ:

أشصولاايؤمعليمصفلاإيخحباد:وتوله94،:الاية/الأعراف

ا!نةأذضلوأ!مشلمدو!انوأئايفاءانواانذلين!تخشلؤت

-68:الاياتالضخصف/سورة431،!تخبروتوأزؤج!أشص

0Y]ولاعلينهزخؤثف!امئتقنو(ثئمأدئهرشاقالوأانذين)إن:وقوله

يحملون؟فوأبماجزإأفيهاخلدين.الجتةأضئيأؤلبهك!ئحزلؤتهئم

14(.و13:الايتان/الأحقافسورة1461!

:العصيان-21

وان،خالقهعصيانوشعهقيالمخلوقأنالقصةفيوجاء

يكونانعلى،الئائبعلئبهاالذيعفضلالتيالئؤبةتنحوهالعضيأن

العضيانوأئاقدفنا،كما،قريبمنالعؤبةتكونوأق،بجهالةالعضيان

يفعلهالذيوالعصيانمبزرات،نفسهفيمفترفهلهيجدوالذيالممعفد

اتيهيسنحقفلا،النهايةالىفيهالئميرعلىويصزوعنادأ،تكنرأصاحبه

.الأبديالعذابغيرجزاءلهيكونولاومغفرةرحمة

ايلاليمحليكميثصونمنكمرصلبهسينكماماأ3بنيأيا:تعالىقولههذاومثل)1(

بآبلالناك!بواوالدين+بحزنونهمولاعليهمخوففلاوأصلح!صنمن

/الأعرافسورة71اخالدوننيهاهمالنارأصحابأولئكعنهاواستكبروا

112و62:/الاياتالبقرةسورة2:الآياتمراجعةويمكن36(و35:الايتان

الأنحام/سورة6و72،:الاية/المائدةصورة5و277،و274و262و

017.و62بون!/الآياتسررة01و،48:الاية
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عصيانمنقبلمقذكزناهمافهوالعصيانمنالأؤلالنزعأئا

،!وهدىعئهقابرني!بةثم!فنوىرئبمادمإوعصىآدم:

،العصيانمنالعانيالنؤعوأئا122،و121:الايتانطه/سورة12.

فسبدوالإدمأسجدو(لقهجكةصقفناإد!:تعالىتال،)بليسعصيانفهو

الاية:/البقرةسورة21!"(نبهزتمنوكانواتمتكبرأبئإتليسالا

ئنيكنلزإئليع!إلافسجدوالإدمأشجدوالئملككةصففاأثم:وقال34(

نالممنلحقئئئةخبرأنأقالأمسيك10تتدألانعلهماظل!الشجدفي

هنإتكفاصجيخهاشكرأنلكيكونفصام!نهاف!ق!ظظل!طيهؤمنوضلقت!

إفصبد:وقال(13-11:الايات/الأعرافسورة71(!الضنفرفى

فال!افنيدبنمعبكونأنإر6إنيبسإلأ!أشمونث"لصدبهكة

منضففتيلب!ثيلامتبدأكنلتمتال!ألضنبدينءنكونالألكمايمتلي!

عئثل!ن!رجصف!نكمنها،ضبئقال!ئعتنولؤحماهنصتمعل

35،-03:الاياتالحجر/سورة151!!ألذينيؤ2إكأللعنة

لمنءأسبدقالإنليسإلأفسجدو(لأدمامتجدوألفم!حةتفناإور)د:وقال

قفا)وإذ:وقال61(:الايةالاسراء/سورة171!"طين!ظئت

!نه،أقرعنففسقانجنهنكاناتلشىالافبدوألأدمامتخدا!لقصككة

لأدماقمبدو(لفطبهحةقفناإوإد:ومال05،:الاية/الكهفسورة181

:وقال،111:الايةطه/سورة12.!،أبىإنجيسىالأفسجدوأ

انبهفرينمنو؟نأنمتكبرإنليسإ،!أنجفون!لهئمالملبه!إفسحد

أنسالينمنكنتأنملنمتكبزتيدئظفتلماق!نبدأنمنعكمايإنليستالم!

ف!نكمنهاف!ضرجتال!طيزمنوضلفن!2نأمنظئننىفاضئرأنماتال!

الايات:ص/سورة381،!ألذينئيزسإكلفننىيخكل!ن!)جم

73-.،78
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محتهنوعأ،المعصيةمنالنؤعينهذينإلاادمقضةفينجدولا

المعصيةأنويلاحظ،الجحيمفيالخلودصاحبهاستحقونوعأ،التوبة

عنامتناعالثانيةالمعصيةوأن،عنهاللهنهىشيءفعلعنعبارةالأولى

ونواهي.أوامرعنعبارةالشرعأنهذاومعنى،بهاللهأمرشيءفعل

التيالذنوبمنالصغائرعنسيءآدمقصةفييذكرولم

عنها)1(.اللهيتجاوز

فيوفريق،الجنةفيفريق:فريقمنالىالبشرقسممدبل

فلائداىتغفمنههىتقيأتينملإمابهيفام!نهاأقبلوأأقفناالنارة

أضياؤلثكئايتنآوكذبوأكدأوأنذين!قيلؤنو!هنمعيتىصف

93،.و38:الايعان/البقرةسورة21،!حندونفبهاهمائار

الفتنة:-13

غغاألث!يطنة،زلهما:ادممضةفيتعالىقولهالفعنةفيوجاء

3:الاية/البقرةسورة21.".ف!بكانامضافأضجهما n]إظل:وموله

ومنأتدكع!ئينفنلأنيمفصثم!ائمئتقيمصرطككملأمعدنأغويتئفبمما

سورة71"!فيتأكئرهنمتجدولاشايلهتموعنأنمنهغوعنخقفهنم

مالهمالصئد!آلمثيبنفماإفوسوس:وقوله17،،16:الايتان/الأعراف

نكوبمأنإلاألعع!هد.عنرئبهماكئكعاهاولحلتيماسؤةمنعنهصاورى

أفشب!لمنمصاإذوتاسصهمأ!ألجلدينمننكوبمأؤمثكين

منمدنهمايخعفافيوطفقامؤاتهصالهصابدثألثبرةذاقاظثا!لزفلنه!ا

ليإنال:وقوله-02:الايات/الأعرافسورة71،لبئةلدلى

منهمجمادكإ،!أئهحينولأغوبهئمالأزضفىلهئمطانيئننأغويثنى؟

وندخلكمسبئلالكمعنكمنكقرمحنهننهونهاكبانرنحننبواأان:نعالىفال(1)

.'[1:الناء/الابةصورة441كريمأمدخلأ
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وقوله:93،04،:الايتانالحجر/سورة151،!المتعين

لاضتنكتاتقينةيؤرإكأضرتنلبنعكصزمتانذىهذاأرءئكإقال

جزآوبهزجهنرف!تمنهضتبكفمناذهمطقال!تليلأإلاذزئت!

تحيكعتيمواضلمثب!ؤتكمن!غاشعطغتمنواممتفزز!ئؤفو!ؤجزاكل

إلأالشعطنيعدهموماوجمدهتموالأؤلدالاتولفىوشاكهزورلجث

قالة:وقوله.64،-62:الاياتالإسراء/سورة171!!غرورا

381!!المخلصينمنهمعادكالا!أتجعينلاغوكتهئمنجعزثك

كذلك:إبليسفيسأنهخلوقال83،و82:الايتانص/سورة

!ولأضفئهمئفروضان!حيباعبادكمنلأتخذنوقاهأدئهسإلعنه

طففليفيزتكئمولاميالألقصءاذاتفليبنحنو،هرنهمولأمئيئهغ

خمئمراناخسرفقذالئودوتئن!وفاألشئطنيتخذ)1(وصنأدئة

41!أغ!وراإ،االممتبنيعذهموماويمنعهخيعدهغ!صا

012،.-118:الاياتالنساء/سورة

:"ءادم)بخبنئ:تعاليقوله-14

ايهكلأقمننعتقدهماالمناسبةهذهفينذكرأنونستطيع

الرسلكمبفيمعناهاأنزلقد"ادمإيننئ:تعالىبقولهصدرت

وأ،ادمبعدرسوليأؤللسانعلىبنضهاأتزلت:أي،ادمعهدمنذ

علىنشأنهممنذادمبنوبهايعفاهمكانالتيوباللغة،نقسهادمعلى

الأخرىالاياتشأنشأنها،النبيينخاتمعلىأتزلتوأنها،الأرض

الاياتهذهبمراجعةأنهونععقد،قبلمنالنبيينبلساننزلتالتي

الناسفطرالتياذفطرةحنيفأللدينوجهكأفأتم:تعالىمال،اللهدين:أي)1(

103بعلمون،لاالناسكنرولكنالفبمالدبنذلكالىلخلقنبدبللامحلبها

03،.:/الايةالرومسورة

fa
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يلي:فيماالاياتهذهولنذكر،نقولماصدقيظهرجميعأ،وتدبزها

ضيمالكزألتوئلاسوورلابسؤ.؟تكغيؤرىلاساعليئأزبهامذادم.يخبنى!:لىتعاقال-ا

.،62:لابةا/لأعرافاسورة"71!بذكرونلحلضأدن!.ابئقمنلثذ

عئهمايزعالشةقنأبونيهملمحرجكمآألشئطقيفعنتصملا"ادمأيننى-2

جقاإتاوو!ث!لاضثمقومبيلههويرلبهغإت!سؤة!مأليريهمابامهما

27(.:الابة/الأعرافسورة71!"جمؤينونلاأؤلللفذينالثيظين

لت!نرباولاوأشرهـواوصلواممن!بوكلعندزينكلضذوأادمئبنىإه3-

31،.:الايةعراف/'IIIسورة71!"المئرفينمجميلاإثه

ائقىفمنءابقعبكلبقئونئبهغرسل؟تيئغإناادم4-إبخبنى

ئايئناكذبو(واتذب!قيلؤنهئمولاعليهئمصثلأواضلح

71،!حئددننجعاهئمالئأأضخميأؤلثكعنهأوأشتكبروا

36،.و35:الايعان/الأعرافسورة

أنفسغ!وأشهلغذئىئعهغظهورهرمنءادمبقمنرئكأضذإو%-5

فداعنصئاإئاالفينزيومتقودو(أتشيذبخبلىقالوابرئبهمأدصنت

172(.:الايةلمالأعرافسورة71!أعئلل!

ضفورشنهموا!رآلبزفىعقئتمءادمبنىكزقناولقذ6-إه

سورة171!،تفعميلألحقنائئن!ثيركلوفشاتهصألظئنت

07،.:الايةالإسراء/

انهاالأؤلين)1(،زبرفيائزلتالاياتهذهأنعلىالأدنةومن

أقال:تعالىقولهوبعدالأعرافسورةفيمباشرةادمقصةبعدنزلت

الروحبهنزل8العالمبنربلتنزيللانهة:الكريمالقرانعنتعالىقال)1(

زلرلفيدانه"مببنعربيبلسان"المنلربنهنلنكوننلبكعلى.الأمبن

691،.-291:الاياتالثراء/سورة261،الأولين
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25،،:الايةالأعراف/1!"تخرصن!ينهات!وتونوييهاثخؤنفيها

ولقد،السؤأةيواريالذياللباسب!نزالاللهمنالعفضلذكرفيهاوأن

،ادمبنيعلىبهاالفهأتعمالميالأشياءأؤلمنالئباسهذاكان

،الصلاةسريعةالكريمةالاياتفيأنويلاحظوحواء،ادموعلى

ليؤخرالفهكانماتعاليموهي،وا!لبالئعزبتتعفقبأشياءوالأفر

الزسلبائباعالتنبيهكذلكنيهاانثم،ادمعهدبعدماالىاتزالها

جاءمتا،منهمفريقكلوما!المؤمنينبينوالتقرقة،المتزلةوالكعب

نفسها.ادممضةفيمعله

ماخلافعلىادمبنيبنداءصدرتالاياتهذهأنويلاحظ

الذبإيكأتها:تعالىبقولهمحثد،أئةمنالمؤمنينمناداةمننراه

."ألتاسإتأ!ابلفظعامةالبشرومناداة!امنوأ0

بلفظ:حياتهمفخرفيالناسبمناداةبدأتعالىاللهأنويلاحظ

!ة:بقولهاللفظهذابنقسالقيامةيومينابريهمسوفوأنه"مااأمئنئ

فبين!عدؤلكزإنهأالثنيطنتغبدو(،أتدم01يخبنىإبخكنمأغهذألز

أفلتمكث!!جملأمن!أضلولقذ!فمنشقيرصز9هذاأغبددنوأن

يماأيؤمأضلؤها!توعدتكنمرالتىكمئذمه!ئثتلىنتكولوا

أزج!همولس!هدأيدجهن!وتكلمأأتؤههتمكل+نخترألؤم!تكفروبكنتر

65،.-06:الاياتبس/سورة361"!يكسمئون،نو(يما

لفظفيهاجاءالتيوالأخيرةالسادسةالآبةأنكذلكويلاحظ

ادمبنيعلىبهااللهمنالعيالأولىالنعممننعمةتقزر"طدمأبق

ع!دمبىكرفناولقذ51:تعالىقولهوهي،الأولىحياتهمفجرمنذ

نئن!ثيرفىوفضلتهزالخئنتئفورشئهموآبحرالبزقعقتتم

07،.:الايةالإسراء/سورة171!،تفضيلألحقنا
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الثانيالمبحث

وإذريسشيث

عضرفينبمأكانشيثاوأن،سيثلهولدادمإن:قيلوقد

صحيحأ،يكونفقدباتأ،نقيأالخبرهذانتفيأننريدلاونحن،ادم

جلقولهفي،كعابهفيالفهيذكزهملمالذينالزسلمنيكونقدإذ

تنوينهمعلنكمصقحنائنمنهرقتلكئنرسلأأزسباإولقذسأنه:

إورسلأ:وقوله[VA:الايةكافر/سورة1.4.".عكبثنقصضلئم

سورة41.."لخئثنفضضهثملنمورسلأقنلهنعلنكتصضنهمقد

سأنه،فيميلمانذكرأقبأسأنرىلاولذلك164،:الايةالنساء/

تفصيلاته.بصخةمتاجزيمبدون

بعدجاءأنهونغتقد،الفهكتابفيذكرهجاءفقذإذرش!،وأما

هذافيبالذكرنخضهأنوجبولذلكسيث()وبعدادمجده

المبحث.

ا-شبث:

نأوبعد،لادمعامأوعشرينمعةمضيبعدولدسيمأان:قيل

شين.بخنسهابيل)1(أخاهقابيلادمولديأحدقتل

31(.-27:/الاياتالمائدةسورة51الكريمالقراننيآدمولديمصةراجع)1(
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لأنهمابذلكسمياهأبويهوأن،الفههبة:سيثمعنىان:وميل

لادم.الثالثالولد6نهوالمذكور،ابنهماقتلأنبعدرزقاه

وأن،بعدهالرئاسةإليهصارثوأنه،آدموصيئكانانه:وميل

الحسد،منعليهخوفأوولدهالقاتلأخيهعنعفمهيخفيأنأمرهأباه

سفسلتهمالعبرانيونيتسبلىاليهنبئأ،وكانبالعفم،الفهخضهإذ

وعاش،عديدةوعائلاتوبناتبنونيثيثوصار،نسبهموعمود

العائلاتبهذهوأنه،سنةعشرواثنتيمئةتسعالعمرمنبلغحعى

زمنإلىأسلافهمعنالمنقولةوالعقائدالمزويةالأحاديثحفظ!ت

.الطوفان

مئةتسعالعمرمنعاشأنبعدزمنهفيماتادمان:وميل

سنه.وللالين

مئةأتزلالفهأناللهرسولعنحديثفيذزأبيعنوروي

صحيفة.خمسينسيثعلىصحف،وأربعصحيفة

اننهإلىعهدالوفاةادمحضرتولما:إسحاقبنمحمدوقال

ا.لساعات،تلكعباداتوعفمهوالنهار،الليلساعاتوعفمه،شيث

كفهااليومادمبنيأنسابإن:وقال،ذلكبعدالطوفانبوموعواكلمه

وبادوا.انقرضواكيرهادمأولادوسائر،سيثإلىتمعهي

منالأمربأعباءمام-الجمعةيومذلكوكان-ادمتوفيولما

عن"صحيحه(فيئحئانابنرواهالذيالحديثبنمقنيأوكان،بعده

بالأمرففامأ"نوشابنهإلىأؤصىوفاتهحانتلماوأنهمرفوعأ،ذرابي

الذيوهو،مفلاييلولدهبعدهمنثم،قيننولدبعدهثم،بغدهمن

.211ص/ا%6الزاخرالبحر5(?)
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مطعمنأؤلوائه،السبعةالأقاليمملكأنهالفزسمنالأعاجميزعم

مدينةبنىالذيهووأنهالكبار،والحصونالمدائنوبنىالأسجار،

فلما،سنةأربعيندامتدولتهوأن...الأتصىالسوسومدينة،بابل

إلىأوصىالوفاةحضرتهفلمايرد،ولدهبغدهبالأفرقاممفلاييلمات

المشهور)1(.السلامعليهإدريسوهو،أخنوخولده

حواء،افرأتهعلئطافادما!التؤراةوفي:قتيبةابنوقال

مكانالثهعندمنخلفأنهأنجلمنسيثا،سفاهغلامألهفولدت

هابيل.

وأفضلهم،أدمولدأجلادمبنسيثكان:وهبقال:وقال

ائديوهو،عفدهووليئأبيهوصيئوكان.إليهوأحئهمبادموأشبههم

الكغبةبنىالذيوهو،الئاسأنساباتتهىهـاليه،كفهنمالبشرولد

)2(.والحجارةبالطين

اليهود،كتبعنأخذالرواياتهذهأكثرأنعتدناشذولا

،الإضافاتبعضمعوولدهنفسهسيثباشيميختصفيماخصوصأ

ودعتابنأفولدثايضأ،امرأته)وعرف:العكوينسفرفيجاءوقد

هابيل،عنعوضأاخرنلأليوضعقداللهلأن:قائلةشيثا،اسمه

،أنوشاسمهفدعا،ابنولدايضأولشيث،قتلهقدكانقابيللأن

ادم)وعاش26(و4:25)تكوين(الربابنيذعىأقابتدىءحينئذ

.سيعأ.اسمهودعاكصورتهسبههعلىولدأوولد،سنةوثلاثينمئة

تسعينانوشوعاش..أنوشوولد،سنينوخمسمنةسيثوعاش

99.و89ا/ص%،والنهايةابداية5)1(

.51و9ص،)المعارت)2(
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وعاش..مفلفئيلوولد،سنةسبعينمينانوعاش..قينانوولد،سنة

واثنتينمئةياردوعاش.يارد.وولد،سنةوسعينخمسامفلفئيل

بينخلاثويوجدا5:)تكوين.(.أخنوخسنة،وستين

والنسخةالشختينهاتينوبين،ال!امريةالنسخةوبينالنسخةهذه

الاتي:الجدولفيألخصه،القديمالعهدمن)اليونانية(السبعينية

الأصماء

آدم

كايرنو

مينان

مفلفيل

دربا

أخنوخ

ولاعندحيلألهم

سامريةعبرانية

!

07

65

111

01

07

65

62

01

البكردة

سبعينية

023

502

591

017

165

fly

651

ولابعدجاتهم

سامريةعرانية

008508

70808 V

815815

Aft I Af4

083083

008VAO

003003

البهردة

007

707

715

074

073

008

002

حياتهمطول

سامريةعبرانية

.Ar. I Ar

129129

509509

019019

ARC I Ago

629847

365365

039

129

509

019

598

639

365

إدرلس:-2

:القرانفيادويسعنجاءها)1(

!!تئأصديفا؟نري!رنت!إاممننىفى)وابهز:تعالىتال

الكفلوذا!رليى)وإسمعيل:وقال56،:الاية/مريمسورة191

الصبيزثىإنهمرخمتناف!وإظتهتمالشابذئن-

86،.و85:الايمانالأنبياء/سورة211"!

لادريس:ادمبينالزمنيالارتباط)2(

،ونوحادمبينالتيالفترةفيبعثإدرشىأنعندناسكولا
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قأبعدإذ،مريمسورةفيالزسلترتيبدراسةمنهذاويتبين

دابراهيممريمابنوعيسىويحيىزكرياعنالقصصالفهمصق

اممعن!فىأوأبهز:قال،لهاسماعيلوهارونوموسىويعقوبلاسحاق

اقه6نعمائذيناؤلهك!علنام!ناورفعئا!ئبئاسديقا؟نإ.ريسننه

و)شرءيلإنزمتمذزيههـمننوحءحمقاومئنءادمذزيةمنالئتنفنعلتهم

فالذي58،-56:الايات/مريمسورة191.".واضتنأهدتاوينن

من)ذريةمنبهعنىوالذيادريمى،هوادم(ذرية)مناللهبهعنى

إبراهيم(ذرية)منبهعنىوالذي،إبراهيمنوح(معالفلكفيحمل

موسى(إسرائيلذرية)منبهعنىوالذي،داسماعيلويعقوبإسحاق

مريم.وأمهوعيسىوزكرياوهارون

لأن،ادمجميعهميجمعكانوان،أنسابهمالثهفرقولذلك

إدريس،وهرالسفينةفينوحمعكانمنولدمنليسمنفيهم

نوح)1(.جدلادرشى

؟:القديمالعهدفيالمذكورأخئوخهوادريسهل)3(

فيبعثنبيئأؤل:قالعتاسيى،انجنعن،بسندهسعدابنوروى

وكاناليارد،وهويرد،بنأخنوخوهو،إذرشىادمبغدالأرض

فحسدهالسفر،فيادملبنييضعدلاماالعملمناليومفيلهيضعد

مثرسلحأخنوخوولدعلئأ،مكانأاليهالفهفرفعه،مؤمهوعصاهابلييس

داليه،معهونفرألمكمعوشلحفولد،الوصي!ةداليه،معهونفرأ

نرحأ)2(.لبكفولد،الوصة

16.73/صص"البيانجامع5)1(

04.ا/صمجلديعدلابن،الكبرى)الطبقات(2)
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طويلأ،رجلاكانالنببئإذريسإن:وه!ثقال:قتيبةابنوقال

الزأش،سعركثيرالجسد،سغرقليلالضذر،عريض،البطنضخم

منبيضاءنكعةجسدهفيوكانت،الأخرىمنأغظمأذنيهإحدىوكانت

مشى،إذاالخطئقريب،المتطقدقيق،الضؤترميقوكان،برصيىغير

وسننتعالىالفهكتبمقيذرسكانمالكثرةإدرشسفيلهائما

منوأؤل،بالقلمخطمقأؤلوهو،صحيفةثلاثونعليهوأتزل،الإسلام

ألفلهواستجابالجلود،يلبسونقنلهمنوكانواوأنبسها،العيابخاط

الأحداثوأخدثوا،بعدهاختلفواالفهرفعهفلفا،يدعوهكانممقإنسان

وخمسمئةثلاثابنوهوورفع،نوحجذأبووهو،نوحزمنإلى

تعألىاللهقذامأخسناخنوخأن(القديم)العهدالعوراةوفي،سنةوستين

وولد،عمرهمنسنةمئةثلاثعلىمئوسالحلإدرش!وولد،إليهفرفعه

نوحا)1(.فسماهغلامللمكوولد،لمكلمتوسالح

عليه،الفهأثنىقدالسلامعليهإدرشىأ:والنهاية)البدايةوفي

الفهرسولنسبعمودفيوهوهذا،أخنوخوهو،بالنبؤةووصفه

النبوةأغطينبيئأؤلوكان،النسبعلماءمنواحدغيرذكرهماعلى

)2(.السلامعليهماوسيثادمبعد

لأئه،نوحأنجدادمقأخنوخاشمهإذرشى)إن:النيسابوريوقال

اخنوخ)3(.بنمتوسلحبنلمكبننوح

بهوصفماانسببه،أخنوخهوإدرش!بانالقولانويلاحظ

01.صمتيبةلابنالمعارف،5)1(

99./ص1%"والنهايةابداية5)2(

57.ص16/ص،القرانغرائبتفير5)3(
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متوسالح،ولدبعدمااللهمعسارأ"نهمن(القديم)العهدفيأخنوخ

تعالىقولهمعالوصفهذاومقابلة(،أخذهاللهلا!يوجدالم:وأئه

57(:الاية/مريمسورة191!"عليام!ناأورفتئه:إدريسعن

ماوهونبيأ،كانأخنوخأنمنهاشنتجالثه(معاخنوخ)سار؟فلفظ

تطبيقهاستنتج(أخذهاللهالأن:ولقظ،القرانفيإدرشنبوةمعيئفز،

سورة191!"عنام!نا)ورفمته:تعالىقولهمقإدرشىعلى

ماهوأخنوخعنالقديمالعهدفيجاءماونمق57(،:الآية/مريم

أخنوخوسار،مئوشالح،وولدسنةوستينخمسأأخنوخ)وعاش:يلي

فكانث،وبناتبنينوولد،سنةمئةثلاثمعوسالحولدمابعدالفهمع

الفه،معأخنوخوسار،سنةوخمسينوخمسأمئةثلاثأخنوخأيام

24(.-5:21)تكوين(اخذهالفهلأنيوجذولنم

أخنوخنسبمنإدريسنسبالسابقةالرواياتاتتبستوتد

ابناليهود:كتابفيوهو،كذلك!القديم"العهدفيالموجود

جذأبووائه،ادمبنسيثبنآنوشبنقينانبنمفلفئيلبنيارد

للامكوولد،لامكلمتوسالحوولد،مئوسالحلهولدفقد،نوح

.(1)

.لوخ

،وولدهأخنوخفيهاولدالتيالسنةتخديدفياليهودواختلفت

السابق،الجذوليفيبئناكما،وولدهشيثسأنفياختلفثكما

ماالسنينفيالاختلافيبئن،السابقللجذولمكئلاجدولألاليك

بهتؤمنمامعتئفقاراءهنالكبأناليفممع،ونوحأخنوخبين

يععبرنوحإلىأدممنالجذولينفيالمئنةالسفسلةأنمناليهود

مرسلن:انبياءكقهمأفرادها

92.-ا5:التكوينسفرراجع)1(
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البكرولادةعندحيا-

سبينيةصامريةعبرايةالأسماء

6565165أخنوخ

18767187مثوسالح

18253188لامك

06)1(5060060نوخ

خك!البكر

سبعينيةيامريةعبرانية

!

ORC

035

065

035

595

035

خف

سبعييةساهريةعبرأنية

7

63136

65773

هواخراسمألإدرش!بأنالقؤلدونيحولمانرىلاونحن

كانإدرش!ا!فيخلافهنالكليسدامما)3(؟خلافهأو،أخنوخ

الفه.كتابمنلناتبئنكما،ونوحادمبينالتيالمدةفي

الدينية:والعقائدادويس)4(

فقذ،غيرهسبقهأو،ادمبغدأزسلنبياؤلإدرش!كانوسواء

،ادمأبيهمبقضةويذكرهمالئؤحيد،عقيدةصذقلهمليبئنلقؤمهالفهبعثه

ال!بيل.سواءعقمئهمضلمنإرسادوليحاول،الإيمانعلىوليثئهم

ربهالشيطانبهتوعدماتخقيقومن،إبليسائباعمنوليحذرهم

تينئنلأنيئهرثم!الستتقيمسرطكلنملأتعدناغويتنىفبمما)تالةفيهم

71!!شبئيفأكثرهنممحدولاكإللهئموعنأقننهخوعنضقفهغوهنأبذعتم

تمسكوالوبائهمولعذكرهم17(و16:الايتان/الأعرافسورة

منمناعيمافيلأصبحوا،عبادتهفيغيرهإسراكوعدمالفهبعبادة

الما:القديمالعفدففي،الطوفانحدوثعندنوحسنعلىيدلالرقمهذا)1(

6(.7:)تكوين(الأرضعلىالماءطوفانصحارمئةيتابننوحكان

تعالى:مال،نوحسنعنالكريمالقرانفيجاءمامعيتازضقلاالرقمهذا)2(

نأخدهمأعامخمسينالاصنةألفنيهمنلبثقومهالىنوحأأولقدأرسلنا

14(.:الايةالفكبوت/سورة192اظالمونوهمالطوفان

.131و211:ص2/%!والنحلالملل):وادمشيثهماوهرصعاذيمونان:ويقال)3(
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،إسئبنعيغتملكليسعباءلىإإن:لإبليسقالتعالئ6نهو،الشيطان

إلأقلاق42،:الايةالحجر/سورة151!،الفاويئمنأشعكمن

85،.:الايةص/سورة381!!أكأيننهمتبحكهـمئنمنكجهنم

وبما،دهابليسوزوجهادمبمغصيةقومهذكرإدرش!أنسكولا

وأنه،بأخيهادمولديأحدبفغلذكرهموأ"نه،متهمكلأفرإليهال

فيالنبعينلخاتمالفهذكرهائذيالونجهتحوعلىقصعهعليهمتلا

يأقحقءادماتقنباعيغغوأتلأ!:تعالىقولهوهو،الكريمالقزان

قاللأئنلئكتال6لأخرمنينقئلولئماصدهماهنفنقئلقربابمقزباإد

ياسوا!هألنقنلنىيدكإكبسطتلبما!المنقينمنأدئهيتقئلإنما

تبوأأنأرفيإق-!الفلمينرثألئهأظت،فىلأقنلكإتكيدى

فطؤعث!ألظابينجزؤاوذلكألارأضخبهقفتكونل!ثمكلإش

يبحثغ!إ؟أدئهفبعث!نجسربهنف!ضبحفقملهأخيهئتلليهـنثس!

أكونأنأجرتيؤئل!+قالاجةلورهـسؤءةكيفليري!الأزضفى

115!الئدمينمنفأ!بحأشسو"فأؤل!أثزإبهذامثل

31،)1(.-27:الابات/المائدةسورة

هيمالهموبعنالتؤحيد،حقيقةلقؤمهبينإذرش!أنسكفلا

هيمالهمليبئنبها،وذكرهنملقومهادري!ذكرهاالقصةهذهأننعتقد)1(

ذكرهاالفصةهذ.انبم!نعتبعدليساثهونغتفدبلجزاؤها،هووماالمعصية

عئيهارئبتعالىالفهوأنخاضةكئهم،يكنلنم)قلأموامهمالمزسيينمنظم

ؤلدفيمضةلهذكرأقبغدالنبئينلخاتمتعالىالقهمال)ذ،المؤراةفيخكمأ

وانفيىبنيرنفسأتنلهن6نهاسرائيلبنيمحلىكتبناذلكاجلأهن:ادم

جمبعأالناسأحبانكأنماأحباهاوهنجميعأالناصمنلفكأنماالأرضنيلساد

صورة51لمسرنونأذلكبعدمنهمكثبرأانثم،بالبيناترصلناجاءنهمولقد

32،:الآية/المائدة
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ائبعلمنالجزاءهووما،الذتبعلىالعقابهووماالمغصية

وجهنم،،الحسابويؤم،كالوحيالعقائد،منذلكوغير،اللههدى

كما...وهكذاوالاضعغفار،والعوبة،والثوابالعذابوخلود،والجنة

خاتمإلىأوحيمأبمثلإليهأوحيولعقه،الفتنةهيمالهمبئن

سؤء؟تكغيؤرىلامماعييئ(نزنامذءادمإيخبنى:تعالىقولهمنالنبئين

!يذكرونلعاتضألئه.اينئهنذلثضيمازلل!القوئولاصورلساب

عئهمايزعأتبةئنأبوئيهمفرجكتآألشمبنيفئن!ملاءادميننى

جباإنارو!ئ!لاصثمقودبيلههويردبهغإن!سؤةكمةليريهمالاسهما

ع!يهاوجذناقالوأفخشةفعدواو)ذا!جمؤيؤنلاائرليللفذفيالثينطين

لاهاأدنه!أتتولونيأنفخشايماصلاأدنهإتنلبهأأعيناوأدئهءا؟.نا

28(.-26:الاية/الأعرافسورة71"!ت-

لرسولهتعالىقالفقدهذا،مثلإدرشىعلىينزلأقعجبولا

لذورئكإنتجلكمنللزسلقيلقدماإلالكيقالأئا:النبيينخاتمالكريم

43،.:الاية/فصلتسورة411!"ألرعقابؤومغفرقر
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الثالثالمبحث

الدينيةوالعقائدنوح

ونوحإدرش!بينالفترةكانتوقدنوحأ،إدرشىبعدالفهأزسل

عنوصزفهم،للناسلىاغوائه،الشيطانعمللائساعكافية

بهانادىالتيالضحيحةالذينيةالعقائدعنلىاضلالهم،الثهتوحيد

نوح،فيهبعثالذيالرمننتحديدهناوسنحاولقنل،منإدرش!

القرانفيجاءمابذكروسنندأ،الإسلامعقائدمنلقومهأعلنهوما

برسالته:صلةلهمفا

الله:كتابفيورسالتهنوح-ا

وءالإنرهيروهالودؤطادمأضطصأفهإن)!:تعالىقال

وقال33(:الاية/عمرانالسورة31!،انعئمينعلىعنزن

لؤجإكأوخم!كم!إلتكأؤخيناأإتا:النبيينخاتمالكريملرسوله

163(.:الايةالنساء/سورة41.".بعلىص"هنوالئئق

لنثاةئندرجمزنرفعقومهعلى،ئرهيصءاتشفماحختنا)وتفك:وقال

ولؤحاهدشاصلأويفقوبإشخق7لهووهثنا!عليصمحيزرتثإن

84(.و83:الايتأن/الأنعامسورة61"...قبلهنهدتنا

ئنلكمماألئهأتجدوأيتؤسفتالءقومهإكلؤصاأزسقاإلقذ:وتال

تؤمه*منألملأنال!عظيييوورعذابعيبهغأضافإفآ7غيرإده
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رسولمولبهقضنلةبلئسيقؤسقال!ئينضئلىفىلزئكإنا

ماألمحهمىل!وأغ!وأتصحرفىرشلثأبفنكغ!الفمينزثهن

ئبهزبلىفىرئبمئنصبهرحمأبهزأنجمنتصأؤ!ئقالونلا

افففكفىمحموأئذنفأنجمئهفكزبؤ!نرحمؤنولحل!درلئئموألمدركئم

سورة71!!عيى%تؤهاصالؤأإنهت!بايهئنأ!ذبوألذيىاوأغيتنا

.(46-95:لآياتا/افلأعرا

كبزكانإنيقؤرلقؤ!هقالإذدؤحنبأعلنهغوأتل)!:ومال

ويف!يميهنمأضكنمفأتجعوآتونحفتأدنهفحلىأدتهيايئتىوتابهيرىفقامىعلن!

توئنتزف!ن!ننظرولوولاإلناقضؤأثصغنةعليمأئيكنميكن!ئز

المحمت!الينمفأكونأنوأمرتألنهعلىإلاأتجرىافيأخبزفنسأئبهرفما

أئذينوأغيقناضلبفوجعفتهزالففكفىئعهومنذخته!فكذبؤ

يونس/سورة151!!اتنذرلينعقةكانكئففأنظزئمايتناكذبوأ

.[vr-71:الايات

لآأن!ئيننذيرلكغإقفؤيم!إلىلؤصاأرسلاإودقد:وقال

أئذينالملأفتالى!أليئؤسعذاليعيئكتمأضافإفئ-أدئه)،لغبدو(

ائذبإلاأئبعلفنرنثوماتثلنابشراإلانرنثماءتؤمههنكزوا

بهذيبنظنكخبلفضمهنعلئنالكئملزئوماالرأى؟؟ىأراذفاهئم

عندهضنرحمهصوانصنىزيئئنيئنةء!بهتإنأرهئتمبفويرمال!

فيأنثلحنم!!ودقؤربهرهونل!وأشزأنلىمكموهاعلئكلفعئيت

ربهئ!فلقو(إنهمءأمنوأانذينلجاليرأناومآألئةعلىإلاأخرىإنهالا

أف!طمحهنمإنألئهمنيخصرفىوينؤهـمن!تخهلوتقؤماأردبئولبهف

(قولولاانضيبأغلمولاأدئهخ!إقعندىلياترلولا!لذئحرون

بماأغدمأدئهخ!بمأدنهبؤنيهمدنيغينكخنزددرللذيتافولىو!ملثإفى

95
http://kotob.has.it



فأضزتجدلتناقدلئوحقالوأ!الظدمينلمنإد"اإفىأتفسهتمفى

بهيأشكمإنماتال!ألصحدقينمنصنتإنتعدنآيمافآئناببا

ألضحأنأردثإننضىينفع!ولا!بمغولنأتصوماش!إنألئه

رأ!تزجعوتوالةرثبهئمهوينوليهغأنيرلدأدئه؟نإنلكغ

تخرمون!ئمابرى!وأن!اراعىفحكافزبةإنقيافترئه3يقولوت

يمانتتيشف!امن5قذمنإ،قؤمكمنيؤهفلنأئ!لؤحإكوأوحم!

الذينفىتخطىولاورجمنايأغنناالففكوأ!نع!يفعلوتكالؤ(

توبرءئنملاعتهمزو!ائاالنفك!ولصغمغرتونإخ!ظلموأ

فصئوف!لت!تخرونكمامنكغف!خرف!ئامئالمممخ!!إنقالفهسشووا

جاءاذاص!+!ئقيزعذابعلةومحلسيزيهعذابيأليهمنتضلحوت

هنإ،وأهلكأديننؤجئن!لمنفيهاأخملقاناألننوروفارأئينا

أرنحبرأوتال!!قيلإلامعه،ءامنومآءامنوهنالتؤلعنهسبق

فىبهز!يو!!رحيئملضفورريئإنومزسدهأئحيريف!أدئهلمجصفبها

ولامحناأز!مييبىمغزلفىوصا%أئنهنوخونادئكالجالموح

لاقالائماءمفيقصممنىجبل!إكشاوىتال!ابمنرينختكن

ألمفرشذمنف!تالمؤجبئنهماوصالزصرمنإلاأدئهأترمقاكيؤمعا!م

الأئرومفىاتمآ!يخيمقأتلىولخسمابرماهك6بلىيهأزضوقمل!

ففالزئبمنوحونادى!الجلمينلفقويربغدادرقلالجو،ئكلوأشتوت

قال!الهبهينامجئمو(نتألحقوغدكد!نأهلىهن6بقإنربض

عقئميه+لكلنسمالتثفنفلاصدعقيرصلإت!أطثمنلئسإت!ينوح

أشئلدبرأنبفأعوذإقربحمال!الخهلدمنتكونأنأعظكإفئ

مل!الخسرينتنأ!نوتزصمقلىتغفرو!لأعلمبر،لىلئسما

سنمئعهئموأممئحب!ثئنأمرو!ع!كوبهمينايسئصأه!يئؤح

بهصماإفكنوحهاآلضنىأصبمءصقلفت!ألثعذاميتالمشهصثم
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"!لفمقينأتفقبةإنفاضبزهدامتلمنقؤمكولاأنتتفلمها

94،.-25:الاياتهود/سورة111

ءايةلاناسجعلئهغأغرقنهئمألزسل!ذبوأثئانوحإوق!:وقال

37،.:الايةالفرتان/سورة251!"ألماعداباللبلمينوأعدنا

هفوأهلهفنخيئهل!فأئصتخناصقئلمنبرطدىإدإونوصا:وقال

قوم!الؤأانهمئائتنأكذبوأائذجمتائقو/منون!زنا!أتحظيرال!زب

.77،و76:الايتانالأنبياء/سورة112"!!حينفأغرفنهئمسؤلم

نتقون!الانوخيشقىلمئمقالإذ!أنمرسلل!لؤحومأ!بت:وقال

أخرىإنتجرمنعلتهأتئلكنموما!وأطيعودؤأدئه!ف!تقواأمينرسوألكتم)ق

وائبعكلكأنؤصمنقالوا!!وليعودؤأدلهفائقوأ!ألئلصننربفىإلا

لؤدرقفى)!صسابهنمإن!يضملوتكانوأبصاعلىوماظل!الأزذلؤن

طتهلزلبنفالو(!شيننذلر)!أبمإن!ات!ؤفينيلاؤأنأومما!تثئرون

وشهتمبيئ!فافخكذجمنىقومىانرتظل!انمرصمبنمنلتكؤننينوح

ائشولؤ!اننفثقئع!ومن!فاتجتهآلمؤنينمنئعىومىويحقتع!ا

!ولمذئؤضنينأكزهمصا%ومالايةذلكفىإن!ابمامينبقدأغرتناثم

122،.-501:الاياتالشعراء/سورة261"!الزيصانعنىدنرلهورئك

خسب%إلاسهأنففيهئمفبثفؤمهء)كلؤصاأزسباإولتذ:وقال

وصانهاالمئفينةوأضحبف!يخته!لجدونوهئمأجموفات،ضذهمعا،

.،51و41:الايتان/العنكبوتسورة192"!ئنفلمب%بمدض

فيهم(زصسفناولقذ!أف!ؤلينأتحزفبلئتمضلإولقذ:وقال

ألمفصينأدئهعباررالا!أئنذرينعقبة؟نصيف،نظر!تنذرين

العظيمانكزليمفوأه!وئحينه!الئجبونفلنعمنوحنادئناولقذ!

فى!ؤجعكسلز!(لأخربنفىعل!وتربهنا!أنافينهرذزب!وجعلنا!
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أغرقناثئم!انمؤفينبادناهنإت!!ألمخسنيننجزىكذلكإئا!الفلين

.82(-71:الايتان/الصافاتسورة371!!ألأخربن

511!!فمقينتوما!انر(ا!خئتلىتننوج)وفؤم:وقال

46،.:الاية/الذارياتسورة

يآيخهصأنقبلمنقؤمكأنذزأنءتومهإكنوصاأزسبا)إنا:وقال

واتقؤاللهاغبدوأأن!ئيننذيرل!إقيموصظل!أيرعذاب

إذااللهأجلإنئسمىأجلىإلى+ويؤخريهئمذنوبكلمنلكريغفر!وأطيودر

فلنم!ونمارأللأقوىدعؤتإقردطقال!ئغلمونكنتصلؤيؤخرلاج!

فىاضئحنمجحلوألهصلننفردعؤنهتم!فما!!فىفرامرالآعائبزدفى

جهارادعؤتهخإقمر!اشتكازاواشتكبروأ!أ!زوأثيابهت!واشتفشؤأاإ.ا!تم

كانانهردبهن!اشتغفروافقفمث!إشرازالمتموأشرزثلمتمأغلنثإقئئم!

!ندينجملوبنينيأنولويقدذء!نذرازالج!الشما.يزسل!غفازا

أطواراظق!!وتذوظزالئهلزصنلال!فا!ت!أنهزاوتحعلجئمئ

لؤرافهناتقمروجحل!طباتاسئؤلخسبعاللهضلقكئفتروأأر!

يخهايحيدكزثم!نجائاا!زضننأئبيموأدئه!م!إ4الشتسوجحل

سب!متهاتن!نف!أ!بساطماالأزضل!جعلوألئه!إخرأصاونخربم

!إ،وولاهمال!يزدهرمنواتبعوأعصزقإنهت!زبلؤحتال!فباب

ولاوذانذرنولاءاصلهبئنذرنلاوقالوأ!!ئازامكرمومكروأ!خسازا

ضللاإلاالطابيننزدولاكئيراأضحفو(وفذ!ودنراويعوقيفوثولا4اسوا

أنصارأأدتهدرزهنلهممجدوأفكفارافأذخلوأأغينوأخطيثتهثمئئا!

تذزهئم!انإنك!ديارااجمفرفيمنالأزضكلندزلازتنوحوقال!

ولمنولؤلد!قلىاغفززبئ!!فارافاجرإلاييدواو!سادكيفعئوأ

أ!نجاراإلاالطنيننزدولاوأئمؤمتقوصلصؤ!ينمؤنابئفدخل

28(.-ا:الاياتنوح/سورة711
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واردجر!تجونوقالوأعبدنافكذبؤألؤجقومقتلهخ!بتإ!:وقال

وفخرنا!قهميربمآالشماأئؤليففنحنا!فاشصزمغلوبأقرئإ3فدعا

و،شير!أنوجذاتعكوحمفئة!ندرقذأترفىائمافالتىجموبمالآزض

فكيف!تذكرهنفهلءايةئركتفاولقد!كفر؟نلمنجزا"بأغنناتجرى

(.6f-9:الاياتالقمر/سورة541"!ونأرتابىكان

!لمااللهأغبدو(يقؤرنقالقويصإكلؤصاأزممفناأولقذ:وتال

إلاهذاماتؤيهمنكفرإالذينآلملؤافقال!لئقونأفلاقيرممالمنن

سمفاثاملبهكةلأنزلافهثماءولوعيخئمينفضعل(نهيرلدثئ!بشر

حتئيهفترئصوأيخهبرحهربئإلاهوإن!الآئرلينالايا0فىكلىا

أضنعأنإقهفاوحئنا!!ذبخررلماأنصقرل!قال!صيز

منفيهافاشلفالئتوروفار7عىناجاءف!اووخينايأغ!ناالفلك

تخطئنىولامتفئمطهـأتقؤلصسبقمنإلاوأئلفئخينزوجز!ق

اتنقكعلىتعكومنأنتاشزتن!ذا!ثغىقوتإ!مظلمماائذينفى

نجا؟مترلاأنزتقزثوفل!البلمينانقؤيرمنتجئناالذىلنوالمحدفقل

231!!لمتلينكتال!نلأيميفر9لكفىإن!المترلينيروأنت

03(.-23:الايات/المؤمنونسورة

وهضثبقدهتممماوالأخزالطنوحقومىقبلهغأ!ذبث:ومال

فأخذنهنمالهقبهليذحضوأ!البلوخدلوادأضذوبرسرلمئمأئةمص!

أئهئمكفور(اتذيئعلىرئب!طمتحفتوكذلك!عقا+كانفكف

6(.و5:الايتانغافر/سورة1.14!ألارلمحدول

ومكانها:نوحدعوةزمنعنكر2

المسلمينمنالمؤزخينأموالمنشيئأالثانيالمبحثفيذكرنا
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أقوالانكيفوبئئا،نوحفيهوجدالذيالزمنالذهنإلىيقزب

وذكزنا،عامونجهعلىاليهوديةالمصادرمنأخذتالمؤزخينهؤلاء

نأونمنشطيعبينها،فيماظاهراتناقضأتنامضتالأخيرةالمصادرهذهأن

نوح،رسألةبزمنيختصقفيماالتناقضذلكعلىملاحظةهنانضيف

العهدمنالسامريةالنسخةنجدالسابقينانجذولينإلىبالنظرفإنه

سنة،وعشمربنوثلاثمئتينابنادمماتحيننوحاتجعلالقديم

النسخحسبسنةمئةستكانالطوفانحدثحينسنهأنباعتبار

سنة.وثلاثينمئةتسععاشادموأن،القديمالعهدمنالعلاث

يؤئدهلا،ادمموتعندسنة223ابنكاننوحابأنفالقول

ولادةأنتذكرالعيالعبرانيةالنسخةوتناقضهبل،المؤرخينمنأحذ

ال!نسخةوتناقضه،سنةوعشرينوستبمئةادممؤتبعدحدثتنوح

بعدكانتنوحولادةجعلتإذمخالفأ،اخرسيئاذكرتالتياليونانية

)732(.سنةوثلاثينواثنينمعةبسبعآدمموت

السابقين،الجدولينإلىالرجوععنيغنيجدولأوإليك

وأنه،الطوفانزمنإلىادمخلقمنالسنينمجموعفيهويتبين

سنةوخمسونوستمئةوستألفالعبرانيةالنسخةبحساب

سنينوسبعمئةوثلاثألفالسامريةالنسخةوفقوعلى()1651

وسعونواثنتانومئعانالفاناليونانيةالنسخةوفقوعلى7013(،)

.(YYIY)سنة
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قبللأسماءا

الطرفان

ادم

أنوش

قينان

مفلفئيل

دريا

أخنوخ

لحمئوسا

لامك

نو!

56

نيةالعبرا

031

501

09

07

65

162

65

187

182

006

لأ

عدجاتهم

.7

البكرولادة

السامرية

031

501

09

07

65

62

65

67

or

006

صلا

السبعينية

023

502

091

017

165

621

165

187

IAA

006

2262

نوحاولديؤمللمككان:تال،عباسابنعن،بسندهسغدانجنوروى

الفهفبعثمتكر،عنينهىالزمانذلكفيأحذيكنولم،سنةوئمانوناثنان

وعث!رينمعةنبوتهإلىدعاهمثم،سنةوثمانينمئةأربعابنوهو،اليهنمنوحا

وغرق،سنةمئةستابنوهووركبهافصنعها،السفينةبصنعةأمرهثم،سنة

،سامنوحفولد،سنةوخمسينمعةثلاثالسفينةبعدمكثثم،غرقمن

ويافث،؟تجليلوبياضسوادولدهوفي،وحام؟وأدمةبياضولدهوفي

؟يامتسمعهوالعرب؟غرقالذيوهو،وكنعان؟والحمرةالشقرةوفيهم

.)1(واحدةهولاءفأئم؟يامعئناهام)نما:العربقولوذلك

4.وا04ا/صمجلد،الكبرىالطبقات5)1(
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جبلهوالسفينةعليهاستوتالذيالجودفيأنسعدابنوذكر

كلفبنى،قريةإلىفبطنوحاوأن،المؤصلأرضمنبالحصينين

نساءوكنائنهوبنوههووهم،السفينةفيكانواالذينالثمانينمنرجل

الثمانين،سوقبذلكفسميثبيتأ،سيثبنيمنوسبعونوثلاثةبنيه

علىكانواالأباءمنادمإلىنوحبينماوا!،كفهمقابيلبنوفغرق

.قرونعثرةوكانوا،الإسلام

قابيل،بنيمنامرأهتزوجنوحأأقعئاسابنعنوروي

لها:يقالبالمشرقبمدينةفولد،يوناطنفسفاهغلامأ،لهفولدت

بابل،إلىتحولواالممانينسوقبهمضاقتفلماسمسا(،)معلنور

اثنيفيفرسخأعشراثنيوكانت،والضراةالفراتبينوهيفبنوها،

إذايسرةالكوفةج!نمرفياليومدورانموضعبابهاوكانفرسخا،عشر

)1(.الإسلامعلىوهمألفمئةبلغواحتىفيهافكثروا،عبرت

قزلفيجاءمامثلنوحنسبفي(والنهايةأالبدايةفيوجاء

بن-اذريسوهو-خنوخبنمعوسلحبنلامكابننوحفهواليهود،

سنةفيهاوذكرت؟ادمبنسيث-تانوشبنقينينبنمفلاييلبنيرد

وفاةبغدكاننوحمؤلدإن:أي،العبرانيةالتمنمخةوققعلىنوحولادة

)2(.."?ء
.وعيرهجريرابنذكرهفيماهذاوان،سنةوعثمرينوستبممهادم

ذكرأنهغير،تقدملمامماثلاكلامأوفبعن،متيبةابنوذكر

واثنينسنةومعتيسنةألفيالأرضغرقإلىادممؤتبينكانأنه

.r(r)()242سنةوأربعين

42.و41ا/صمجلد،الكبرىاالطبقات)1(

101.صا/ص،والنهايةالبداية5)2(

.12-01ص،االمعارف)3(
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كثيرأ،السابقةالأقوالعنالزاخر!أالبحرصاحبيخرجولم

ولبث،سنةأربعينابنوهوبعثنوحاإن:المفسرونقال:وقال

وخمسينمئتينالطوفانبعدوعاش،سنةوخمسينمئةتسعقومهيذعو

)0124()1(.سنةوأربعينومئعينألفاعمرهفكان،سنة

وزمنه:الطوفانموضعلمعرفةالعلمبةالأبحاث-3

بهاللقائمينأثبتتالمتقيبمنعملياثالعراقفياجريتوقد

الأرضيةالكرةيشمللمالطوفانوانفعلا،حدثتحقيقةالطوفانأن

كلوأغرق،والفراتدجلةواديعلىطغئعرمأسيلاكانبلكفها،

كانتالمنطقةهذهوا!والصحراء،الجبالبينالواقعةالمأهولةالمنطقة

بأشرها.الدنياهيلسكانهابالنسبة

فيوتقعمنخفضةربوةفيم1854سنةالحفرياتبدأتوقد

نحوبعدعلى،الفارسيوالخليجالحديثةبغدادبينالمسافةمنتصف

بعيدغيرعفقعلىفععر،الحاليالفراتنهرمجرىغربيأميالعشرة

الموضعهذاأنمنهاعرفواثار،نقوفيبعضعلىالأرضسطحمن

عصرفيمزدهرةكانتالتيالشهيرة!ىأورمدينةموضعإلايكنلم

إبراهيم.اللهرسولمدينةكانتإنها:قيلوالتي،الكلدانيين

البريطانيالمتحففيهااسعركبعثةتامت0291سنةأوائلوفي

هذهفيأخرىاثارعنوالبحثللتنقيبالأمريكيةبنسلفانيةوجامعة

التنقيبمنضخمةبعملياتبالقيامبدىء2291سنةوفي،المنطقة

الاتية:الخطواتفيهواتخذت،سنةعشرةاثنيلبعت

13.و12ا/صصالزاجر"االبحر)1(
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الذيالكبيرالسورمنأجزاءعلىعثرتجريبيةخنادقحفربعد-ا

منهااستدلاثاربعضعلىوعثر،المقذسةأورمدينةبختنضربهأحاط

وطاساتمزهرياتالاثارهذهومنأولا،مقبرةكانالموضعهذاأنعلى

الذهب.منبعضهاوحباتالبرونزمنمصنوعةكصرةوأسياء

أربعةبعدعلىتقعالتيالعبيدتلمنطقةفيالبحثانتقلثم-2

الصوانمنأدواتعلىعثرالارتفاعقليلةربوةوفيأور،سمالياميال

قبلماإلىترجعانهاالمعروفمنكانفخاريةأوانيمنأخرىوأجزاء

بضعةبعدوعلى،المنطقةهذهفيالتنقيببدىءوعندما،التاريخ

منطبقةوجدت،المهسمةالفخاريةوالأوانيالترابمنمليلةبوصات

التيالتربةمننظيفةطبقةتحتهاتقع،اقدامثلاثةسمكهاالجافالطين

هذهأناثارمنالطينيةالطبقةفيمطمورأوجدماودؤ.المياهترسبها

الأوانيمنكمياتفيهاوجدإذ،الحجريالعصرإلىتعودالطبقة

البركانيوالزجاجالصخريوالبلورالصوانمنوادواتالملؤنةالفخارية

،البوصعيدانمناثارعليهاالفخارمنقطعوبعضأفىهه4أ4ولالأسود

العصرفيكانانهذلكمناستدذوتد،معدنيةلأداةأثرفيهايرولم

علىوالطينالقصبعيدانمنمصنوعةأكواخفييعيشونأنامىالحجري

خلالاخرفوقواحدأكواخبنيتوقد،المسمنقععنقليلاترتفعجزيرة

ما.لسببالوجودمنمحيتالقريةهذهوان،عديدةأجيال

علىاورمقبرةفيععرالعاليةالأربعالسنواتخلالوفي-3

ذهبيةوحليأدواتعلىلاحتوائهاالملكيةالقبورمنقبرأعشرستة

الصنع.متقنةفخاريةوأوانكريمةوأحجار

تحتمربعةأمدامخمسمساحتهبئربحفرالتنقيباسعؤنفثم-4

منكبيرةكمياتفيهااختلطتطبقةالبئرمنفاخعرقالقبور،مستوى
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فجأةوزال،مهشمةفخاريةوأوانيوالزماد،الاجروقطع،والطينالنفاية

سيء.كلمنخاليةالطينمنطبقةوظهرت،إنسانلأيأثركل

ثمانيةسفكهاطبقيمافيالمكاننقسفيالحقراستمرولما-5

ترسبهالذيالخالصالطينمنتكونتقدالطبقةهذهأنتبئن،أقدام

الفيضانذلكاثارمنأثرهيالطبقةهذهبأنالرأيترخحوقد،المياه

أغرقهمالذينالقوماثارتحمهاوجدلأئه،نوحزمنفيحدثالذي

وتشبه،مهسمةالفخارمنوأوانالصوانمنأدواتمعل،الطوفانهذا

العبيد.تلفياكتشفتالتيالاثارتلككبيرحذإلى

وجدتالذيالمكانفيالبحثاستؤنفالتاليالموسموفي-6

خمسطولهمستطيلسكلعلىبقعةواختيرتالملكمة،المقابرفيه

وستونأربعبعدإلىوحفرتقدما،ستونوعرضهمدمأ،وسبعون

إلىالحفروصلوعندما،واسعبئرسكلعلىالأرضسطحمنقدمأ

الطوبمنغريببنوعمننيةبيوتأطلالظهرتالقبور،مستوىأسفل

منأخرىطبقاتثمانتلاهاثم،أعلىإلىمقؤسةسقوفهاالأحمر،

يبلغالمهشمةالفخاريةالأوانيمنطبقةذلكبعدظهرتثم،المساكن

البعروانللفخار،مضنعأكانأنهاتضحقدما،عشرثمانسمكها

وأتتلفكانتالتيالفخاريةالأوانيفيهتلقىكانتمستودعأيخترق

صفها.أثناءتكسر

يدويةأوانيمنرميقةبقعةظهرتالكومةهذهأسفلوفي-7

مليلأعنهاختلفدران،الأبيضفيوجدالذيالنوعذلكمنالصنع

.الاتقانفي

الذيهوالطوفانأناعتبرالذيالخالصالطميظهرثم-8

عشرإحدىالبقعةهذهفيالطفىسنكوكان،طبقةفوقطبقةرسبه
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خلالالتكوينينتظمكانلونا،أقتمطميمنجمزقباستعناءتدما،

رسبثه،التيهيالمياهأنعلىالمجهريالفحصودذكلها،الطبقة

.الفراتلنهرالوسطىالمنطقةمنالمياهجرفتهاموادمنيتكونوأنه

أقليكقلمالفيضانارتفاعأنالطبقةهذهسفكمنواسعنتج

العفدفيجاءبماالارتفاعهذاوقورنتدمأ،وعشرينخمسمن

تحتووجدثقدما)1(،وعث!رينسئأكانالطوفانارتفاعبأنالقديم

المهثتمةالفخاريةوالأوانيوالرمادالباليالطوبمنكمياتالطفي

.الإنسانوجودعلىتدذالمي

،الطوفانقبلالإنسانسكنهامتتاليةطبقاتثلاثوميزت-9

العصرإلىتعودالتيالفخاريةالأوانيمنوافرةكمياثفيهاتنمشر

ومن،الأبيضفياكتشفوالذيباليد،يدارالذيالنوعمنالحجري

يزاللاالملاطمنواجزاءالفخار،منوتماثيلالصوانيةالأدوات

أعوادمنمبنيةأكواخووجدت،البوصأعواداثارعليهامنطبعأ

بهيحيطالأرضمنمرتفعفوقبنيتقد،بالطينالممسوكالبوص

مسعوىفيالمكانحولالمتناثرةالفخاريةالأوانيقطعوكانتالماء،

العصربقاياتحتتكنولم،أفقيمسوىفيكلهاوتقعقليلا،أعمق

النباتيةالجذوربقعالاتتخللهلايابسأخضرطميالأهذهالحجري

الذيالأساسهوالمسموىهذاواعتبر،ل!نسانفيهأثرلاالسمراء

القديم.العراقعلبهنشأ

ارتفاعاأقلعليهاتستقرالأكواخكانتالتيالطينيةالربوةوكانت

رأيواسعقرأور،مدينةعليهابنيتالعيالقريبةالربوةمنبكثبر

تنطتالبا.تعظتالارنفاعفيذراعأعرة)خصى:القدبمالعهدفيجاء)1(

2(.0:)7تكوين.(الجبال
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العصرمعهاودئرالأكواخهذهدئرالذيهوالطوفانأنعلىالمنقبين

.c)1الحجري

وأ0034سنةنحوكاننوحأيامحدثالذيالطوفانان:وقيل

سلسلةسبقعهقدكانتوأنه)العراق(،النهرينبلادفي.مق.32.

البلاد،تلكفي،.مق0004سنةالعاديةغيرالمطيرةالفصولمن

فيها)2(.الأنهارفيضانأحدثت

:نوحرسالةفيالدبنمةالعقائد-4

هونوحرسالةفيالدينيةالعقائدمنذكرهجاءماأنوسنرى

نشأتها،منذالخليقةبهوأنذرتنوحقصةفيذكرهجاءماعين

العناصرالفهبئنكيفوسنرى،الخليقةبدءمنذوبنيهلادمالثهوبينه

:نوحقصةفيالعقائدفيالأصلية

والرسالة:والوحيالله-ا

قبلمقبهذكروامانسواوقدالناسعأدحتىنوحعصرجاءما

الشيطانعليهموتسفط،لهشريكلاوحدهالثهعبادةوجوبين

معسلكهالذيغيراخرطريقأمعهموائخذالثه،سبيلعنليبعدهم

منأكعرإلىتعذىبل،المغصيةفغلعلىبالحثيقنغفلمادم،

والأوثانوالعماثيلوالأجدادالاباءعبادةادملبنيفزئن،ذلك

الإنسشياطينمنأتباعهدعوتهفيإبليسساعدومد،والأصنام

نأواستطاعواالعقائد،بباطلالتصئكعلىالناسفحزضوا)3(،والجن

34.-28ص6عليهانعيقالتيالأرض5)1(

(Y)182.صالشرية")العائلة

بعضهمبوحيوالجنالان!ثياطينمحدوأفيلكلجعلناوكدلكة:تعالىمال)3(

112،.:/الابةالأنعامصورة00061فرورأ.القولزخرفبعضالى
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تحقيقأمتواصلاسعيأذلكإلىسعواومد،الضلالطرقلهمفيئنوا

منوكيرهموالعوامالبسطاءعقولعلىالسيطرةفيوطمعأ،لشهواتهم

فيهم،الرئاسةمراكزوتوليالسيطرةفيوحباالدنيا،الأغراضذوي

مالمنالدنيا،أعراضمنعليهالحصوليمكنهمماعلىلوللحصو

.وغيرهومتاع

ودأ،وعبدوا،اللهدونمنيعبدونهاالهةلأنفسهمالقوماتخذ

أسماءكانتهذهإن:ميلومدوننمرا،،ويعوق،ويغوثوسواعا،

ماتوافلما،بهميقتدونأتباغلهموكان،ادمبنيمنصالحينأقوام

لناأسوقكانواصؤزناهملو:بهميقتدونكانواالذيناصحابهممال

فتقرب،اخرونجاءماتوافلما،فصؤروهم؟ذكرناهمإذاالعبادةإلى

المطر؟يسقطونوبهم،يعبدونهمكانواإنما:فقال،ابليسإليهم

.م)1(فعبدوه

فكان،الجاهليةعهدحتىمعروفةظفتالأسماءهذهإن:وقيل

لهذنيسواعوكان؟رجلصورةلهوكان،الجندلبدومةلكلابود

بالجرفمرادمنغطيفلبنييغوثوكان؟امرأةصورةلهوكانبرباط

صورةلهوكان،اليمنقبائلوبعضلمذحجصنمهو:وقيلسبأ،من

نسروكان؟فرسصورةلهوكان،ببلخعلهمدانيعوقوكانأسد؟

نسر)2(.صورةلهوكانحمير،منكلاعلذي

لخاتمتعالىقولهفيجاءماوهو،إليهيوحىرسولانوحكانلقد

14.!.ملى!ةهنوأفببقلؤجإكأؤضينأكح!،ثيكأؤجماإإنآ:النبيين

92.62/ص%،الياناجامعقي!.بنمحمدعنبسند.الطبريذكره)1(

9225/صب،القرآنغراثب)تفسيرو92،62/صبر،البيانجامع5)2(

49.عىالأرب،انيلو53،و

72
http://kotob.has.it



كإوأو!ة:سأنهجلقولهفيجاءوكما163،،:الايةالنساء/سورة

يتعلوتكانو(يمالتتبتىف!.امنقذهنإلى!يكمنيؤهررلنأتيلؤح

63:الايتانهود/سورة111.،.ووجشايأغنناالففكوأضخ!

231.".ووخينايأغ!االففكاضغ(نإفهأفاوضنا:قولهوفي37،و

27،.:الاية/المؤمنونسورة

الخالق،توحيدإلىالدعوةهونوحبهأزسلشيءأؤلوكان

عبادةوترك،سواهدونالعبادةلهتجبالذيهووأنه،بالثهوالتعريف

ترمزوما،والأصناموالأوثانالتماثيل:معل،للعبادةيئخذونهمماغيره

ألقد:تعالىقال.المخلوقاتهذهكانتأياالمخلوقاتمناليه

..،عروإلهئنلكمماألنهأتجدواينؤسففالفومر.اكنو!اأزستا

إلمننل!مااللهاغبدو(يفؤير.."95،:الايةالأعرات/سورة71

23،.:الاية/المؤمنونسورة231"لئقونأفلا!+

رئهمأنلهموبئن،عليهمالفهنعملهميعددنوخوأخذ

.الذيالماءهذاالسماء،منالماءينرلأقوحدهبعدهالذياللههو

بعدأزضهمبهلهمالثهويحيي،أنعامهمبهوش!قونمنه،يشربون

أرزاقمناليهحاجةفيهممابكليمدهمالذيهووأ4نهموتها،

الإلهيالقانونحسببالأولاديرزمهمالذيهووانه،مختلفةونعم

قوة،فيزدادون،عددهمبذلكفيزداد،الزواجفياللهسنهالذي

لهمجعلالذقيهووأ"نه،الحياةفيالأملأبوابأمامهموتنفسح

الطعم،لذيذةثمايىمنلهمتخرجهبمايتمئعرن،المثمرةالحدائق

الذيهووأنه،الرائحةزكئةالمنظر،جميلةوأزهار،المأكلطيبة

مجاريفيفجرى،الجبالتميمعلىوأتزله،الأرضفيالماءأرسل

هنكعيرتحقيقفيبسعغفونهاأنهارأفسارمعبنة،قوانعنحسبخاضة
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أجنة،فجعلهم،مخعلفةأطوارفيخلقهمالذيهووأئه،رغباتهم

ورفعسيوخأ،ثمسئانأ،صارواحتىونمواكبرواثمأطفالأ،ثم

وخلقالآخر،البعضبعضهايعلوطبقابفيسماواتسبعفومهم

فيهإليهمتصللاالذيالوثتفيالأرضلهملينيرفيهنالقمر

ليلاإبلهمعلىيسافرواأننورهعلىوليستطيعوا،الشمسأسغة

القمربواسطةولستطيعوا،الحرارةوسذةالشمسضربةمنامنين

هووأنه،والس!نينالشهوربدورتهوليحسبوا،الزمنيعرفواأنكذلك

تمذهموجعلهاالنهار،ساعاتفيلهمتضيءالسفسجعلالذي

وائه،ونباتهموأنعامهمدوابهموحياةلحياتهماللازموالضوءبالأسغة

وجعلفوقها،والسيرالسفرلهمليتيسرالأزضلهممفدالذيهو

التخوالعنتصذهمجبالمنعقباتدونهاتقفلاطرقأفيهالهم

وأ،العاليةالمرتفعاتعنبعيدةالطرقهذهوجعلأنحائهأ،في

!يزسل:اللها!لقومهنوحقولفيذلكاللهبئنوتدبينها،تجري

!نوبخملنجنئت!ر!لونجينيأفؤليوبضدذء!مذرازالج!ألنآه

ألزأ!أطوارا!رفيوتذ!وقازاذلزصنلال!نا!أفهزا

وجملنوزافبهنانقمروجمل!طبائاسمودزستعألنهظقكئف

سبلأمنهانتشل!أ!بسا،ألأزضلكزجحلوألنه!الثثتم!إبم

02(.و16،91-11:الاياتنوخ/سورة711!"فاجا

التيمعبوداتهمأنلقومهيبئنأنبذلكنوخأرادومد

الخفقعلىلهامذرةولالها،قيمةلااللهدونمنيعبدونها

مضنوعاتمن6نهاونقعأ،ولاخيرألهمتملكولا،والإبداع

لهقولهمإلاعليهبهايحتجونحجةأمامهميجدوافلم،أيديهم

يكونبذلكوأ"نهمعبوداتهم،وعلىعليهمخرجالذيهوأنه
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تعالى:تال؟أسلافهمعنتوارثوهاالتيديانتهمطريقعنضالأ

يتؤهـقال!ئايزضئلىفىلزنكإناقؤههءمنالملأإقال

رشئت!أبفنكغاتفمايتزليئنرسولمولبهقضن!يىلئس

أنغعزأو!لئلونلاماألئوهىوأغلرلكزوأنصحربئ

نرخونولعلكزرلعئفوألبذكنمئبئجملى!ئرئكلئندكرصابهز

.[ir-06:الاياتعراف/الأسورة71"!

وهاقثلناش!زاإلانرئثها!يهمن!و(ألذيئاتملأأفقال

هنعلئنالكنملزىوماالزأوبادىأرازفاهئمأئذيتإ،ألئعثفىئث

زيئفنلمحنزعكبهتإنأرءنئملموبر!ال!بهذبتنبنكخبلفضم

ولفؤهـ!كابهرهونوأقزأنلىمكموهاعئ!صفعميثعندمههنرئههصوإشنى

امنوأ5الذينيطار2أ!نأوماألئهعلإلاأخ!يىإنهالافيأشلحنملا

منيخصرفىويقؤهـمن!تخهلوتتؤماأرلبئولبهفربهمئئقواإتهم

أغلمولاأدئهخ!%ينعندىليانولىولآ!نذئحرونأف!ط!دكن!إنألله

اللهيؤتئهملنأغينكختزدريطذيىاقرلىو!ملثإقأفولولااتحف

قذينوحمالوأ!ابخدينلمنإ"اإفىأنفسهتمفىبماأغدمألئهضيرا

قال!ألصدتينمن!نتإنتعدنأيمافانناجدفافأصزتجدفنا

نإنقسيخفع!ولا!بمغوينأشصومآش!إنألئهبهيأنيكمإنما

نزجعوتوالةرتبهئمهويفوليهغأنيريدأدئه؟نإنلكغأنصحأنأؤت

34:الاياتهود/سورة111"! -'1 V.]

لا؟ونالوأ:ومعبوداتهمأصنامهممنعليهعكفوابماتصعكواوقد

!عهـ711ولننراويعوقينوثولاموا،ولاؤانذرنولاءاصلهبئنذرن

23،.:الايةنوخ/سورة

واحد،رسوليتكذيبأن،نوحقضةفيتعالىاللهبئنولقد
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قوله:فيالمعنىهذاأراداللهأنونعتقدكفهاأا(.بالزسلتكذيمثهو

دكغ)ق!ننقونألانوخلشقىلهئمقالإذ!المزسلينن!حومإ!بت

فاعتبر701،-501:الاياتالشعراء/سورة261،!أملا!رمولم

كذلكونععقد.أجمعينوبالرسلكلهابالرسالةمكذبينلنوحالمكذبون

عليهمالمفروضمنأئهلهموذكر،لقومهالحقيقةهذهبئننوحاأن

ودعوتهملهدايتهمالذيرسلهاالبثمرمنرسلأهناكبأنيؤمنراأن

يرسلالثهبأنتؤمنلانوحقومكانتفلقد،وطاعتهوتوحيدهاللهإلى

قثلنابشراإلانرنثمارمهصمنكؤوأألذقكملأإفقالرسولأ:بشرأ

وأخذ،نوحتكذيبفيوأخذوا27،:الايةهود/سورة111.،0

شفضطأنيرلدثئ!ثرإلاهذاأماالاخر:للبعضيقولبعضهم

الاية:/المؤمنونسورة231.،.ملهكةلأقىلأدنهثماءولوعلئحئم

رجل!فىئربكلننصبهرحما!أقجمتزأأؤلهم:يقولفكان24،

63،.:الاية/الأعرافسورة1.71.لئنذكئمئكل

الذأن)الرسالة(و)الرسل(كذبوالماجزاؤهمكانولقد

قالالاخر،اليومفيالعذابذلكبعدلهموأعذ،ايةوجعلهمأكرقهم

"ايةفاسحمنئهتمأغرقنهخأدزسل!ذبوألمانوحإووم:تعالى

37(.:الاية/الفرقانسورة251!"أليماعدايالبلمينوأغعدنا

اليهأنزلبماالرصولولمن:تعالىمال،النبينخاتمرسالةفيهذاثلجاءومد(1)

رسلهمنأحدبيننفرقلاووصلهوكتبهوملاتكتهباللهأمنكلوالمؤمنونربئمن

285،.:الاية/البقرةسورة21ال!صيرألابكربناففرلاسكوأطعناسعناومالوا

اللهبينيفرتواانوبريدونورسلهبالهيكفروناللينأان؟شأنهجلومال

صبيلأ.ذلكبينبتخ!واانوبريدونببعن!ونكفرببعن!نؤمنوب!ولونورصله

ورسلهبالله2منواوال!بنمهبنأ.محدابأللكانرينوأمحندناحقأ،الكانرونهمأولنك

رجمأ،ففورأالهوكانأجورهمبوتيهمسوتأولئكمنهمأحدبينبفرتواولم

152،.-015:النساء/الاياتصورة41
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:والحسابوالبعثالآخراليوم-2

مومهنوحذكرفقد،والحساببالبعثبياننوحرسالةوفي

سوفأئهثمنباتأ،منهاونبعهمالأرضمنالفهأنشأهمقدبأنهم

سوفأنهثميخلقوا،أنمبلكانوا،كماترابأفيهايعيدهم

سلالهمنخلقهمفكماقنل،منكانواكماأحياءمنهايخرجهم

هذهوحؤلادم،أباهمخلقكماالتزبة،عناصرمنخاضة

فسوف،الحيةأبدانهمفيوأعضاءوأنسجةخلاياإلىالعناصر

:نوحلسانعلىتعالىقولهوهوإخراجأ،اخرىتارةنخرجهم

7111!إخراجاونحر!تمفيهأيميدقيثم!نجائاألأزضتنأئب!إوألته

.(18و7V:الايتاننوخ/سورة

يصيرواانبعدويحيونيخرجونسوفأنهملقومهنوحوذكر

اللهوأن،رسلهمحيالموقفهمعلىليحاسبواإلالشيءلاوترابأاعظام

ذكرجاءوقد،القيامةيومالمؤمنينوبينبينهمسيفصلالذيهو

ذإبرسالتهيؤمنوالنبأنهمنوحبرسالةالكافرينقولمقامفيالحساب

بيدهاالعيالطبقةوليست،فيهمالدنياالطبقةهماتبعوهالذينأن

لاتبعهحقايقولماكانلوأنهذلكفيوحجتهم،والقوةالسلطان

يكونالراجحالعقلأنظنوافقد،فيهمالجاهوذوووأكنياؤهمسادتهم

لابذلكوأنه،الناسوعامةوالمحكومينالفقراءعندلاهؤلاءعند

بالأرذلين،سموهمالذينهؤلاءمعواحدةكفةفييكونواأنبهميليق

بماطعىوماقال!ا!زذلونوأتبمكلكأنؤ:منأهـفالوأ:تعالىقال

يطاؤأ،وما!تصثوونلؤلرقكل!!حمابهن!إن!بنملوتكان!!

الايات:الشعراء/سورة261!!فيننذيرإلالاإن!المؤنين

111-.،115
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وسوفاللهإلىيرجعونسوفسكلاإنهمنوحلهموقال

لسانعلىتعالىقولهوهووالتكبر،العصيانهذاكلعلىيحاسبهم

أقيريدأدله؟نإنلكغألضحأنأؤتإننصىيقع!إولا:نوح

34(.:الايةهود/سورة111!!ئزجعوتوالةرئبهئمهويغرليهغ

فيها:والخلودالنار-3

وهوالاخر،اليومعذابإلىإسارةنوحرسالةفيجاءتوقد

الذياليوموهو،عظيمأليمعذابإلىبالكفارسينتهيالذياليوم

لؤصاأزصتا)إئا:تعالىقولهوهو،منهالناسلتحذيررسلهاللهأرسل

سورة117!!أليصعذابيأيخئصأنقبلمنقؤمكأنذزقيءقومهإك

ببنذيرلكغإفىقؤتم!إلىلؤصاأزسلا)ودقد:وقولها،:الايةنوح/

!!بؤهـأليصعذاليعلئكئمأ!افإفىأدئهإلالفئدؤا!أن!

كإلؤصاأزسفا)لقد:وقوله26،و25:الايتانهود/سورة111

عذأبعيبهئمأضافأقغئرالةننلكمماألئهأتجدوايقوسفتالءتومه

95،.:الاية/الأعرافسورة71!،عظيريوس

الدوامهذابينوقدمسعمر،دائمالعذابهذاأناللهبينوقد

منتفلموتةفسؤف:نوحلسانعلىتعالىقولهالخلوديعنيالذي

ألاية:هود/سورة111!،ئقيرعذابعلةومحليخزيهعذابيايه

أبدأ.خالدأكانإلامقيمايكونلاالعذابأنسكولا93،

قوله'()جهنمنارفييكونالمقيمالعذابهذاأنعلىودل

ننلممجدصأنلزنازأنماصلو(أغحنؤأخطئتهتمإئنا:نوحنومنينعالى

قومالثهوسمى25(:الايةنوح/سورة711!9أنصاراألنهدرز

جهنم.ا25:الايةنوح/سورة711نارأ(أنأدخلوا:وقوله:الطبريقال)1(

863.ص92/خ،البياناجامع
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إ!ذبت:قولهفيالنار()أصحابساكلمهمعلىهمومننوح

لياضذوهبرمعرلئمائاتم.ءوهئتبغدهتممنوالأخزالينوحقؤرفثلهغ

وكذلك!عتا+كاننكيفنأضدثئمالهقبهييذحضوأاأنبلىوجدلوا

104"!ألنارأضحبأئهتمكفووأالذينكلرئب!طمتصة

6(.وo:الآيتانغافر/سورة

فيها:والخلودالجنة-4

أنهإلا،ورسالتهنوحقصةفي)الجنة(لفظةيذكرلمأنهومع

بالرحمةعنهعبرنعيمفيخلودالنار،فيالخلوديقابلأنالمفهوممن

فسيكون،وحساببعثهنالكداموما،المتقونبهايتمتعالعي

تعالىالثهيذكرأنوحسبهمداثمأ،تمععأالرحمةبتلكمتمععينالمتقون

تعالى:قال،ببركاتهاللهيحفهموأنربهممنسلامفيسيكونونأنهم

111ئعبث(فئنأميروفىعئكوبربهتتايسنيرافي!ينوحأقيل

فينوحوبينبينهماللهيجمعانوحسبهم48(:الايةهود/سورة

)زئا:قالإذدعوتهفينوحعناهممنضمنيكونواوأنالوعد،هذا

711،وانمؤفمقولئمؤضفينهؤفابئفدخلولمنولؤلدئلىأغفز

بمايوصفواوأنمؤمنينيكونواأنوحسبهمA(2:الايةنوح/سورة

نجزىكذلكإئا!الفالينفىأجعكإسلز:تعالىتالنوحبهوصف

/الصافاتسورة1371!ان!ؤكينبادنامنإت!!ألمخ!ين

JAI-97:الايات

والجزاء:الذنب-5

فقد،والمعصيةالذنبمننوحمومامعرفماالثهبئنولقد

وازدجروه؟بالجنونواتهموه،اللهبوحدانيةيؤمنواولمرسولهمكذبوا

واردصئحونرقالؤاعئدنافكذبوألؤجتومنبلهئمكذث51:تعالىقال
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)قال:بالضلالكذلكوائهموهلم9:الايةالقمر/سورة541!،

/الأعرافسورة71!!ئينضنلىفىلزنكإناءتؤمهمنألملا

السمية،يصنعوهوعليهمزواكفمامنهيسخرونوكانوا06،:الاية

مةسشرافؤمرءفنملأعنهمزوصلماالفقثإديلضخ:تعالىقال

ندإقالوأ:بالزخميهددونهوكانوا38،:الايةهود/سورة111.".

الاية:الث!عراء/سورة261!"انمرضمبنمنليهوننينوحننتهلز

حنةمهرجلأإلاهوإإن:تعالىتال،بهيترئصونوكانوا116،

25،.:الآية/المؤمنونسورة231!"صايزحقيهفزئصوأ

"ونصزنه:سأنهجلقالمعه،امنواوالذينننوحاالفهونصر

أخحيننأغرفئهئمسؤلممؤم!انوأإكمثايئناكذبوأائذيفائتر/من

الكزلطهفوأقلهإونخينه77،:الايةالأنبياء/سورة211!"

76(.:الاية/العنكبوتسورة192!"الحظم

والتوبة:الاستغفار-6

يستغفرأنفعليهما،خطأأخطأإذاالإنسانأنالفهبئنوقد

علم،بهلهليسمارئهسألفقدنوحأ،لذلكمعلاوضربرئه،

كان)نبأ"نهيعلمأقعليهوكان،الغرقمنابنهينخيأنمنهوطلب

،السؤالهذاعنالفهفنهاه،الغرقىمعيغرقفلنالصالحينمن

تويهنيجاءماوهو،والمغفرةالرحمةوسأله،برئهنوخفاسععاذ

افحقوغدكد!نأهلىمنأبنىإنرلضفقالرفهنوحأونادى:تعالى

!قعئرصلإن!أظثمنلتسإن!ينوحتال!أجمكيناضموأنت

مال!الخهلدهنلكون(نأعظكاقعفئم،يهلكل!سها!ئلنف!

وتزحئنىلىتنفرو!لاعفغ4بهلىلئسماأشئلدبرأنبكأغوذإقرل!

47،.-45:الاياتهود/سورة111"!الخسرينئنأئحن
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رسولهم،عصيانوعدموائقائهالثهعبادةإلىقومهنوحودعا

المغصةعنوالرجوعالاستغفارأنلهموبئنرئهم،لهمليغفر

عنويتجاوز،التائبينتزبةيقبلغفازفالفه،اللهرضاءإلىسبيل

أز!فاإإتا:تعالىقولهفيهذاجاءولقد،المستغفرينسئات

تال!ألرعذابيآشهصأنتئلمنقؤمكانذزأنقومم!إلىلؤصا

يضفر!وأطعودزواتفؤأدتهاغبدوأأن!بيننذيرل!)قيقوس

يؤخرلاجأإذااللهأجلإنفسمىأنجل!إكولؤخربهئمذ!ب!هنل!

يز!فىفلنم!ونماأ!للأرىدعؤتإقرتظل!ئضلمونكنتصلؤ

فى!عئعئمجحلوألهرلتفرعؤنهئمصفمالماق!فرامرالأعاى

دعؤتهخإقنض!اشتكبا،وآشتكبروأوأ!روأشائهئ!وأشتفشؤأاإ؟اكئ!

اشتغفورأفقفث!انرابمفئوأشزتلغأغلنت)قثئم!جهارا

.01[-ا:الاياتنوح/سورةVI]،!غقازاكانإن!رئبهخ

الملائكة:-لا

علىيتعالونوكانوا،ملائكةهنالكأنتعلمنوحمومكانتوقد

بشرإلىوشمعواينقادواأنوششغظمون،بمالهمعليهويعباهؤن،نوح

أراداللهكانلوأنهيزعمونوكانوا،عليهمالرئاسةلهفتكون،مثلهم

أرفعمخلوماتإليهملأزسلما،بشيءلينبئهمرسولأاليهمينزلأن

هذايقولونوكانواالسماء)1(،منملائكةعليهموأنزلالبضر،من

إلاهذأهافو!صمقكفر!ائذينا"لمل!براإفقال:تعالىمالواستكبارأ،عنادا

مال،النبيينلخاتمالكفارمالتهالذينفهالقرللرصولهمنوحمومومال)1(

ينظرونلاممالأمرلقضملكلأأنزلناولو،ملكعلبهأنزللولاأومالوا:نعالى

/الأنعامسورة61ايلبسونماعليهموللبسنارجلألبملنا.ملكأجعلنا.ولو.

.9،و8:الايتان
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سمغنائاملبهكةلأنزلاللهشاءولوعليحئمشفضلأنيرلدثثل!بشر

سورة1Yr"خةمهرجلإلاهو!إنالأئرلين"ابايمافىبهذا

.25،و24:ألايتان/المؤمنون

عتدهيكونأقالرسولفيبثشرطلاأئهنوخأخبرهموقد

فإنهغني،لأنهبهامنتماالفقراءوأن،الناسعلىمنهايتفقأموال

،البشريالجنسغيراخرنجسمنلأنهولا،اللهخزائنعندهلي!

والتعالي،الكبرياءيدعواأنبهمالأخلقكانوأنهمملكأ،ليسفهو

:نوحلسانعلىسأنهجليقولهذاوفي.مبيننذيرإلاهوإن

ولاملثإقاقرلولآائغئبأغلمولااللهخ!إيننحدىفىاقولأولا

أتفصميئم"فىبماأغدمألئهضير!ألئهيؤتيهمدنأغيبهختزرىدلذيىأتول

31(.:الايةهود/سورة111

العاصين:علىالهعقوبةانزال-8

قومهيؤمنأق،نوحرسالةفيجاءتالتيالعقائدجملةومن

يذيقهموأن،النبيينبرسالةبالمكذبينيقتكأنعلىقادزالفهبأن

مومهنوحأنذرولهذاساء،إنبهمبالبطشالدنيا،الحياةفيالعذاب

يقضيوأنالدنيا،الحياةفيسدبدبعذابيصيبهمأنقادراللهبأن

غيهمفيوالاس!ترسال،بهاستهزائهمعلىظفواهمإنجملةعليهم

خدفناقدينوحإقالوأقالوا:أنإلامنهمكانماولكن،وعدوانهم

إنماتال!ألفحدتينمن!نتإنتعدنايمافأشاجدفافأثحزت

هود/سورة111"!بمعبزينأنتصوماشاإناللهبهيأنيكم

و!هضالففكفىفعهومنفحينهأفكذبؤ33،و32الايتان:

73(.:الاية/يونسسورة1.1"ثماينناكذبواالذيئوأغيقناخلثف
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الرايعالمبحث

الدينيهوالعقائدهود

الله:كنابفيورسالمههود-ا

هن"*هاأدئهأغدوأيتؤ!تالأهولظئمطدداك51:تعالىتال

فىلزئثإئاقؤمه،منكفرو(الذيتالمافال!ئئقونأف!غإ7إن

ولبهنئسفاهةبليسبقزتال!اهدبمفبختكدص)ناسفاهة

أو!أميننادل!وأناربئرشنتأختم!الئلمينزفيئنرسول

جحلكغإدوأدصروالي!ذمحئمئبهمرجلفىفئدكمئنذضر؟ءكئمأنجمئتص

لعل!أدنهءال!لا!دنحرؤأب!حطةالنفقفىوزادكئمنوجقيسبقدهنظفاء

ءاصاؤبميتبد!انماونذروخد:ألئهلقئدأجعتامائو3!ن..

زيكئمفنعبموفعفذفال!الضدنينهنكنتإن3لعد!ماف!ننا

!هااللهنزلفاوإلما،كمإشصم!ئئنموهآ(ئتم!فأتخدلونقوعضيرجس .+ا-."ء

محث!والذيىف!نجئته!بمنعظركفنحمإقف!شظرواسلبزمن

71،!مؤنب؟لؤاوماثايففاصذبراالذيندابروقطغنائئايرخؤ

72،.-65:الايات/الأعرافسورة

ل!مماألئهأبخدوأيفؤسمالهردأأضاهئمعاد"وإك:وقال

أتجراعثيو(قنل!لامئؤس!مفنهدتإ،أنتضإنغبز7إفيضن

أشتففرواويفؤر!تتقلونأفلافلريئ-ألذىعلىأخرهـإلاإن

كإتؤولزد!نمفدرا،ريخمألنمماءفيسلإلرتولوآثزرلهكغ
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نحنومايئنؤضتناهائصدقالوأ!ئحرمبن!ولؤأولالؤ!كئم

إلاتفولإن!بمؤ!نبنلكنخنوماقؤيثءالهناصياورجد

لثتركو!ئثابرىبأقوأثهدواألنهأش!إنتالبمئو"ءالهتنائففىاغزنك

كلقألئهعلتوكتإق!ئطرولؤلاثزحمعابمدوفيدويهشمن!

ئت!شقيم!!ر!عكربئإنناصيئهأأضذم5هوإلاداتةمنئاورئكر

ولاغإيهزقؤمارنيودعتشخدفإلبئبه،أزسلتئآبدغت!فقذتولؤ(ف!ن

هؤانختن!أضناجاءولنا!حفيظشئ،فيعلىريئإنشنأتنرئة

عاءو!لك!يخ!عذا+فنوتحثتئمئابرخمزمع!ءامنواوالذين

اإلنعوأ!عنيدجارصأنيوأئبعو!رسل!وعصؤأرنهئمئاينقجدوأ

تؤرئعادربغداألاربهث!كنوراعاصاإنألاالتئمزويزملفنةالذنياهذصق

06،.-05:الاياتهود/سورة111،!هوثر

نثفون!ألأهو"ثغوهتملتمفالإذ!انمرصلينط"إكذث:وتال

أضكمنعلثراشلكتمومآ!وأطبعودؤأدثهف!ئقوأ!أهد!رمموأصررإق

وتئخددن!لغبثون.ايةلررجيكلأتتنون!الئدمينرلحفىإ،تجرى

والجمودزاللهفائقوا!ضال!بلث!تربلعشرد!ذا!تخددرنلعفكممصاخ

وعيودزهـصنئز!ونبنبأنحيأمةبمر!نقلمونبماأمةءالذئاإتقو(!

لزأقىأؤعظتلجناسوأ،،لؤأ!عظبيرئزمىصذا%طيهتمأخافإن!

بمذلل!!نخنوما!الأئرلينظقإلاهداإق!أتؤعظبئننكن

ثوزفيل!ن!ئؤصينكزهركانومالأيبر!لبهقإن"نلكنفنمنكذبؤ

014،.-123:الاياتالشعراء/سورة261"!ا!جيمالضين

رلمجاعلهئمأزصكا)نا!ونذرعناركانفكفعادإكذبث:وقال

نقعي!نخلىأغباز؟كمافاستهـخ!تضشمزنخيئؤسضر!راق

21،.-18::الاياتالقمر/سورة541"!ونذرعذا!ركانفيهف
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شئ،منلذرما!المقيمالردخعلتهمأزسناادطيرإوفى:ومال

الايتان:/الذارياتسورة511،!كاف!ميرجحلةإلمتجرأنت

42،.و41

لتمألق!أتعما،ذالزإرم!بحا؟رئكفملكيفنرةألنمةوقال

8،.-6:الاياتالفجر/سورة198،!أليندفىثثهايفلق

بالظاغيةف!ه!حوأثموفأئا!يلألقارعةوعام!ث!وإكذبث:وقال

لياليسئععيغئممخرها!عانجزص!زصربرلغف!فلحوأعاءوأئا!

ضاهـلؤ!نخل!أغإز!نهث!سرشفيهافترهـائقومحسوكاأيا!وثئنية

8،.-4:الايات/الحاقةسورة196!!با!ؤهنلهمترىفهل

إهلاكعنأخبرأقوبعد،نوحقصةذكر!أنبعدسأ"نهجلومال

الففك:فيمعهكانومقنوحونجاة،قؤمهمقكفرواالذينالملأ

اخرين5رنابفدزهنالثأناثر!لتتلذكتادانلأيميفر؟لكفىإان

شقونأنلاغير!اءلهننل!هاألتهكبهد%(نئنهئمرمولافهئم)1(فأزسفنا!

الحيؤؤفىوألرفنهئمالأخرؤبلقاوكذبوأكفرو(الذينئؤموهنائملأوقال!

تمصر،نمئاديلحربئهتأ!طونسا،كل!ثلكزبثرإلاهداهاألذيخا

مئئمإذابمزأيفثر!تخسروتإصاإئ!نثلكزبث!!أطتتصولبن!

نوعدون!لمحابخهاتهتهات5!ئخرصتأت!وعبمالمإبمكننز

إلاهوإن!بمبعوثيننخنوهاونخيانموتالذياحياشالملا!إن

بماانصزفىرتقال!*سؤفبلهنخنوماصنمابااللهكلافزىر!
???

يالحقالفئحةفاضذكم!ندمينئيضيحنتيمعماقال!كذبولؤ

/المؤمنونسورة231أخرمن،قرنأبعدمممنأنثأناةثم:تعالىمولهنيقبل()1

231،من!مرسولأنبهمفأرسلناة:مولهوفيونمود،عادهم31،:الابة

11.013/ص%الجواهر،5.وصالحأهودأيعني32(:الاية/المؤمنونسورة
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/المؤمنونسورة231"!الطنمينئفقؤسفبعدانخاغفبعفتهخ

4،.1-03:الايات

دعوته:ومكانونسبهوزمنههود-2

زمنمضىأنوبعد،الطوفانبعدعادإلىهودأاللهأرسلوتد

؟بهتمأنععضإأو:لقومههودقوليذكرتعالىقولهوهو،نوح

منخلفاءجعككخإدوأدصرواينذمحنمئبهمرجلىفىر!كمئنذضر

96(.:الاية/الأعرافسورة71.".نوج!سبمد

،نوحبنسامولدمنالمسلمينالمؤزخينروايةحسبوهود

نإبعضهمفقال،ساموبينبينهالنسبسلسلةفياختلفواولكنهم

بنعؤصبنعادبنإلجارودبنرباحبناللهعبدابنهو

بعضهمواقتصرآباء)1(،سبعةنوحوبينفبينه،نوحبنشامبنارم

بنعابرهو:وقيلنوح)2(؟بنسامبنأزفخشذبنشالخابنأنهعلى

نوح)3(.بنسامبنارمبنعوصبنعادبنالجارودبنشالخ

فيهماللهبعثحينوجماعتهمعادمنازلان:)سحاقابنوعن

الأحقات.هيهودأ

باليمن،حضرموتالىعمانبينفيماالزفل:والأحقاف:قال

قوتهمبفضلأهلهاوقهرواكلهاالأرضفيمشواتدذلكمعوكانوا

صنئم،اللهدونمنيعبدونهاأوثانأصحابوكانوا،اللهأتاهمالعي

الهباء؟:لهيقالوصنمصمود،:لهيقالوصنمصداء،:لهيقال

2.012/ص-وانهاية،)البدابةو7،226/صص،القرانلأحكامالجامع5)1(

138.ص/Aص6القرانغراثب)تف!يرو،2012/صص،والنهايةالبداية5)2(

2.012/ص%،والنهايةالبدابة5)3(
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فأمرهمموضعأ؟وأفضلهمنسبأ،أوسطهموهوهودأ،اليهماللهفبعث

ظفمعنيكفواوأق،غيرهالهامعهيجعلواولا،الئهيوخدواأن

عليهفأبواذلك)1(،بغيرأغلمواللهيذكر،فيمايأمزهمولم،الناص

للمانهم)2(.يكتمونيسير،وهمناسواتبعه،وكذبوه

وهي:،الأحقافيعن!كنونعرباكانواعادأإنجرير:ابنقال

علىمطفبمابأزضب!،وحضرمؤتعمانمنباليمنوكانت،الرملجبال

ماكعيراوكانوا،مغيث:واديهمواسمالسخر،لها:يقالالبخر،

كيفترأألنم:تعالىقالكما،الضخامالأكمدةذواتالخيامي!ن!كنون

الايتان:الفجر/سورة198(!العماشبمدزإرم!دمادردر!ل

الأضنامعبدمنأؤلوكانوا،الأولئعادوهم،)رمعاد:أي[Vو6

الفهفبعثوهرا،وصموداصدا:ثلاثةأصنامهموكانت،الطوفانبعد

سورة71"هؤ%إلأتم:تعالىمولهفيوتيل،هودافيهم
)33

القبيلة،فيأخاهم:وميل،أبيهمابن:أي65،:الاية/الأعراف

ادم)4(.أبيهمبنيمنبشر:أي:وقيل

هود:رسالةنيالعقائد-3

والرسالة:التوحيد-ا

،وحدهالثهيعبدواأنهو،قومهنيهوداليهدعامااولان

قالأهوكئمبءداك51:تعالىقولهوهوشيئأ،بهيثمركونولا

سورة71!"ئقونأف!غيرمغإل!هن*ماأدئهأعدوائقوص

بحد.صنبنكماذلكمنكثرهودرصالةحوتلقد)1(

8.153/ص-،البيان)جامع)2(

121.،012ص2/ص،والنهايةاالبداية)3(

7.235/ص%،القرانلأحكامالجامع5)4(
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أغبدو(يخقؤسقالهؤدأأضاهثمعادإوإك:وقوله65(:الاية/الأعراف

وهي05(:الايةهود/سورة111غبز!أإلهئنلحمماأدئه

منذكرهسبقماوهذا،رسالتهفينوحإليهادعاالتيالدعوةعين

لكمماأدئهأغدوأمتؤسنتالمؤ!هإكنرصاأزستاإلتذ:تعالىتوله

95(.:الآية/الأعرافسورة71.".عئرإلههن

أمروأنه،إليهمالثهرسولأنهقومههوديخبرأنوطبيعي

سيءيشوبهلاالذيالخالصالعوحيدمنبهاللهأمرمايبفغهمأن

عليهميتلووبمابرسالتهيؤمنواأنعليهميجبوأته،الإشراكمن

فىلنرنثإناتتؤمهمنكنروأالذيبأثماأتال:الثهاياتمن

سفاهةلىليتىيقوكلتال!امد!بهفلنالئكوإئاسفاهة

لكزوأنارزرشنت!أبفن!االفدبنزفيمقرسول!ولبهنئ

وهوEIA-66:الايات/الأعرافسورة71"!ناعأمدء

اكملأإمال:الإيمانالىدعاهمحينقومهنوحبهبلغمانفس

ضئلة!لئسيقؤسقال!ئيزضئلىفىلنرئكإناقؤمه،من

كلولمخحد!فىرشئضبفغكغ!اشينزلحئنرصولمولبهنئ

الايات:/الأعرافسورة71،!ئقلونلاماأفومىوأظر

نإ100:قال،الخالقالفاطرهواللهأنهودلهموبين

51،:الايةهود/سورة111.!.نطررأئذىكلأتجرهـإ،

ل!قألئهعلىتوكئثإإق:قال،سواهدونورنهمرئههوالثهوأن

ت!تقيمسر!عكربئإنيخاصينهآءاضذمهوإلادآئةمنئاوكلئكر

:مال،العالمينرقيهووأنه56،:الايةهود/سورة111!"

الاية:الشعراء/سورة261!،ألفلمينرد!فىإلا"تجيىلق.إ.
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نوج!مىبئدمنظفاء.إ.:جعلهمالذيهواللهبأنوذكرهم901،

.إ.:زادهمالذيهووأنه،14:الاية/الأعرافسور71.".

وأنه96،:الاية/الأعرافسورة71.،..بضحطةالنفقفى

القادروأئه014،،:الايةالشعراء/سورة261،الزج!م.أنعريز10

.يرشلإ.:قال،قوتهمفيويزيدالسماءماءمنيزيدهمأنعلى

سورة0.111(قؤ!كنمإكلؤولزز!نممدرامر!مأالنممآء

:قال،عليهمبهاانعمالتيالنعمصاحبهووانه52،:الايةهود/

وعيودؤوخمخ!ونينبأنمرأمذكر!نقلمونبماأمأيهرالن!إوأثقوأ

نأالقادروأنه134(-132:الاياتالشعراء/سورة4261!

توتؤاإف!ن:تعالىقالشئأ،يضروهولاغيرهمقومأوشتبدليهلكهم

ت!عرونهولافؤماغيركزرئيو!متظفإف!4بهأزصعلتفابلغ!فقذ

57،.:الايةهود/سورة111عثتأ"

أعطوهاالذينهميعبدونها،التيالأصنامأنقومههودوأخبر

عملهممنوأ"نها،الألوهيةمعانيمنمعنىفيهاولعسأسماءها،

وأنهضرا،أونفعالهمتملكولا،تخلقهملمفهي،أيديهموصنع

منفليساباؤهم،عبدهاالأصنامهذهبأنالقولفيلهمحخةلا

وكانضلالفيأبوهكانإذاأباهالإنسانيئبعأنسيءفيالعقل

ألئهلئبدأجمتاإمالوأ:تعالىمالله،عقللامشركاكافرا

منكنثإنلتدنمايصافآئنااصاؤبم5يقئدصاقماونذروصد

وغضي-رضصىئىيكئمهنط!مومعتذتال!الضدنين

صمنيهااللهنزلناوإبأركمأنئصسئبنموهأالمكلفالخدلونق

سورة71!!المنتظركفنمحمإفىف!شظروأعلبز

71،.و75:الايتان/الأعراف
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من6نهمننوح،قصةفيمبلمنجاءماهودمضةفيجاءولقد

فقد،بالرسالةالتصديق:أيجميعا،بالزسلالتصديقالإيمانسروط

!انوخيشقىلنمتالإذ!أنمرسلينلقحشمأكذبت:نوحقصةفيقيل

تعالىوقال601،و501:الايتانالشعراء/سورة261،!شقون

نئفرنألاهووأفوهتملنمتالإذ!ات!رضلينط"إكذبثهود:قصةفي

1:الاياتالشعراء/سورة261"!أمبنايمولمل!اق! '-r

انعترةأؤ؟فقال،نوحبرسالةقومهذكرهودأأنهذاويؤكد125،،

ظناجعلكخإ.وأدصرواينذمحئمئنكم!رجلىفئمكمئنذثحرجأبهئم

96،.:الاية/الأعرافسورة71"نوجقىسبعرمن

والتوية:الاستغفار-2

منالتوبةدالى،بالئهبالإيمانالاستغفارالىقومههوذودعا

)ولقومى:قال،أجابوههمإنبالخيرووعدهم،السالفةذنوبهم

ولزد-ئدرا،ر!مألئمماءقيسلإلةتوبوأثزرل!كئمأشتغفروأ

52،:الايةهود/سورة111!،ئحرمبئ!ولؤأولالؤتكنمإكتؤ

كانإن!رنبهئماشتففروأ!قائلا:دعاهمإذلقومهنوحالهماقعينوهو

!نونجعل!ش!اأفؤلوشدذء!هذرازالج!أالئاهفيسل!غقازا

12،-15:الاياتنوح/سورة9711!أ!كزات!وتجعلخنئ

4،.:الايةنوح/سورة711.،.ذدزدبمئنل!.يففرأ.و

الأفرأنقنلمننوخبعنكما،رسالتهفيهودبئنوهكذا

صان.إن!10:عبادهمنالعوبةيقبلالثهوأن،الثهانزلهبالاستغفار

3،.:الايةالنصر/سورة111.(توابا

الاخر:واليوموالقيامةالبعث-3

نأمومهفأخبر،والبفثالمؤتحقيقةرسالعهفيهودوبئن
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وأنهم،الموتبعدينعثونسوفإنهمبل،أمرهمنهابةهوليسالموت

اللهيخلقهم،أخرىمرةالحياةإلىويعودونقبورهممنيخرجونسوف

ماتواالتيأعمالهمحسبويحاسبونمز؟،أؤلخلقواكماجديد،من

يوموهو،بعدهيوملاالذيالاخر)1(اليومفيسيكونهذاوأنعليها،

بعضهمعادقؤلعنحكايةتعالىقولهمنيؤخذماوهوالخلود،

وعبهمانرابمكننزمتئمإذابمزأأيفعرهود:رسولهموعظعنلبعض

جاثنا!لا!إن!توعدونلصاقيهاتههات!!ئخرصتأئ!

اللهكلافترىرفيإلاهوإن!ببرثيننخنوهاونخيانموتالدشا

5:الايات/المؤمنونسورة1231!بمؤنبلمنخنوها!دبا

-rA]،منذكرناكمانوحرسالةفيجاءمايماثلههذاأنويلاحظ

فيهايحيدبهزثم!نجائاألأزضننأئبيموأدتهة:لقومهكقوله،قبل

1:الايتاننوخ/سورة1711!إضاجارنحرجم V18(.و

يومعادعلىاللعنةمنبهمضىماهودمصةفيالفهبعنومد

هذشقإا%تيعؤا:سانهحبنمولهوهو،بهكقرهمعلىجزاء،القيامة

هولمتومىئعا،بغداالاربهئ!كنوو(عاصاإنألاالتيض!وبؤملغنةالذيا

06،.:الابةهود/سورة111!أ

فيه:والخلودالآخرةعذاب-،

أنقينز"وئيزملفنةألذياهدشقإوأتيعواهود:قومعنتعالىوقوله

الشارقبرب،سمأفلا:تعالىمال،النبيينلخاتمتعالىاللهقالههذاومثل)1(

للرهم.بوقيننحنوماضمنجرأنبدلانعلى.لقاثروناناوالمنارب

الأجداثهنيخرجونيوم،يومحدون!ل!ييومهمبلائواحنىوبلمبوايخوضوا

الدىالبومذلكذلةنرهعهمأبمارهمخاثعة.بولموننصبالىكانهممرامحأ

44،.-04(:/الاباتالمعارجعورة751يومحلون(كانوا

19
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وهو،القيامةيومسيعذبونأنهمعلىدليل[06:الايةهود/سورة\11

فيإماالاخرةالحياةفييمتذوالذي،الحسابفيهسيجريالذياليوم

.العذابفيالخلودغيرتعنيلاالقيامةيومواللعنةالنار،فياوالجنة

بهوعدالذيالأليمالعذابأننوحقضةفيقنلمنذكزناوقد

فيالمرادالعذابهووأ!نه،القيامةيؤمعذابهوقومهمنالكافرون

يؤ!عذاليعينكمأضافأائآ:مومهيتذروهونوحلسانعلىتعالىقوله

الذيالمقيمالعذابهووأنه95،:الاية/الأعرافسورة171عظير

بأليهمنتئلموتأفحئوف:كذلكنوحلسانعلىتعالئقويىفيجاء

93،.:الايةهود/سورة111!،ئقيرعذال!عليئوطينزيهعذاب

عذالطع!تكئمأخأفأإف!:قولهوهو،لقومهنوحمالهماأنويلاحظ

هودقالهماعينهو95،،:الاية/الأعرافسورة71"عظيصيوس

سورة261!"عظييئؤيرعذا%علتكئمأضافإإفى:قولهوهو،لقومه

هوهودقومبهوعدالذيالعذابأنعلىذلكفدل،)35:الايةالشعراء/

وهو،الاخرةفيالخالدالعذابوأنه،نوحقومبهوعدالذيالعذابعين

.نوحقضةعنالكلامعندبئناهمما،جهنمنارفيالممتذ

فيغليظأالفهسئاهالذيالعذابهوالنارفيالعذابأنونرى

ئنوئحنئمئابرخمؤمع!ءامنو(والذينأهؤئحنن!أتيناج!إولنا:قوله

تعنيالأولئفالنجاة58،:الايةهود/سورةاا!!"فل!عذا!

مالهود،قوممنالكافريندابرقطعتالعي"أتحقيمإالزبممنالنجاة

صذبوأالذبئدابروفطغناشايرخمؤمحهوالذيتأف!نجئنة:تعالى

وأما72،،:الاية/الأعرافسورة71!"ئؤ!ب؟لؤأومائايفنا

العذابمنالنجاةفهيالغليظالعذابمنالنجاةوهيالثانعةالنجاة

جهنم.فيالمقيمالعظيم
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الملائكة:-5

الاخر،للبغضيقولكانقومهبغضأقنوحقصةفيذكرناولقد

بحقيقةجهلا،الملائكةمنملكألبعثرسولأإليهميبعثأنأرادلوالثهان

بشرنوحاوأنواسعكبارأ،نوحعلىوتعاظما،نكوينهموطبععةالملاثكة

ئثد!بشرإلاهذامافؤي!منكنر!ائذينألمدؤاإنتال:تعالىقودهوهو،مثدهم

/المؤمنونسورة231،..ملهكةلأقىلاللهشاهولوعيئحئمينفضطأنيرلد

رجل!ئربصئنصكرصا!أنجمتصإأؤ:لهمنوجم!مولوذكرنا24،:الاية

63،.:الاية/الأعرافسورة71"..لينذكنمفي

إومال:تعالىقالهود،مصةفينفسهالجدلهذاحدثولقد

ماالذيخاالحيؤ!فىوأنرفنهنما!خرؤبلفاوكذبوأكفرؤاالذبنتؤطمنانما

"!تمثربونضاوبصزبئهتأممونمضاي!كليئكزبزإلاهذا

القولنفسهودلهمقالولقد33،:الاية/المؤمنونسورة231

فىدصئنصبهرحمآبهز(نجمتزإأو:قال،لقومهنوحمالهالذي

63،.:الاية/الأعرافسورة471..لينذكنمفيبل

الحديثفيجاءالذيأملهكةألانزللفظأنويلاحظ

منظاهزالمعنىأقونعتقد،الثانيالحديثفيمذكورغير،الأول

الايتين.بينالمقارنة

العاصين:عليالعذاببنزولىوالايمان،القارعة-6

اتية،الساعةأنوأخبرهم،الاخرةبعذابقومههودأنذرولقد

الصور)1(،فيالأولئالنفخةعندالكوناليهيؤولسوفمالهموبئن

اللهشاءهنالاالأرضنيومنالسماوات!نومننصعقالصورنيةونفغ:تعالىتال)1(

نفخةن!ذا:وتال68،:الايةالزمر/صورة193،ينظرونتيامهمل!ذاأخرىنيهنفخئم!

ومعتنبومنل!.و!دةدكةلدكناوالجبالالأرضوحملت.واحدةنفخةالصورلي

.،61-13:الابات/الحامةسورة196(واهبةبوهئل!لهيالس!اءواتفت.الوامعة
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نأوتحدوه،فكذبوه،النفخةهذههؤلمنسيضعقونأنهموكيف

منكنتإنلضدنأكماةف!ئناومالوا:،العذاببهذالهميعخل

الريحلهماللهفجعل07،:الاية/الأعرافسورة71،الضدفين

511!"كاف!بصجحلنهإلمجرثئهـأصدتهنلذر.ماأ.:العقيم

تحذيهم،علىلهموجزاة،لطلبهمإجابة42،:الاية/الذارياتسورة

لرسولهتعالىقال،بهكذبواالذيالأولىالنفخةعذابلهموبقي

ل!ؤكدئث!اللاتةهاأرلكومما!الهاقةما!إالهامة:الكريم

نمالخحوأعادوأنا!لإلخايخؤنمالخحوأشؤ،نا!يالتاي!عزوعا،

عص!وصطأئامىوثمتيةياليممبععيثئصزها!مانجزسزصعربرلهع

ننلهمترىفهل!ضاويؤنخلأغبعاز!نهئ!صرشفيهافزهـآلفؤم

8،.-ا:الايات/الحاقةسورة196"!،!ؤ

بزسلأنعلىمادزالفهبأنهردأأخاهاصذمتعادأانولو

حذرهم،لأخذواشاء،إنالدنيا،الحياةنيمهينأعذاباعليهم

المزسلون،بهاجاءالتيالعقيدةبهذهكذبواولكنهم،أفرهموتداركوا

علبهماللهفأرسل،بالقارعةكذبواوبالتالي،قبلمننوحبهاوجاء

.الاخرةفيالعذابلهموأخل،الحياةهذهفيعذابه
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الخاهسالمبحث

الدينيةوالعمائدصالح

الثه:كتابنيورسالنه!الح-ا

ماأفه6عبدوايخقؤسقالضطحأأخاهئمثمؤأدالى:تعالىمال

الئونامةهد-زتبهئمهىبعنةجلإئحمتدفئر،إبههنل!م

عذاليفيآخابميمولمتمشوهاولاأدئهأزيىفى،صلنذروهاءابةل!ئم

الأزضفىوبؤأصئمعابقدمنظناءجل!إذوأد!رؤا!أيص

ألئهءالآءف!ز!روايويم(لجبالوئخعونمضوراسهوبهامنتثضنرت

ئؤمهءصتأشتح!!ألذيئالملأظل!مفسدبتأف!زضفىئغثؤأو!

فئبذننئئسلعمطحاأثألقدوتههئمءامنلمقأئصعضعفوال!ذيئ

يالذىإئاأتحبر،الذيىمال!ئوينوتمهأزصلنجأائاقالا

ومالوأرئهزأتيعنوصعتؤأأفاقهفمفروا!ممنروتيهءءامننم

أدرخفةف!ضذكص!المرسلل!منكنتإن!دنايماأئطنايصمئح

رصسالةبلفئحئملقذئقوسرقالعنهئمفتوذ!جثميندارهئمفىف!ضبسأ

/الأعرافسورة71"!ألئعحبنتجؤن،ولبهنلكتمولضختكلق

97،.-73:الابات

هاألنهأغبلرايقؤصمالصفطخأأضاهمشؤل!كأ!:وقال

ثزفأمتغفرؤفهاوأتشغمركزالأزمقهنأثمأكئمهوف!!إلمل!ئن

qa
http://kotob.has.it



تملمزحوافشاكنتفذمضطحتالو(!مخيبىمربدفماان)فزلولوأ ..--.!ء01

صي!إفيتذعوبمئضاشلىلنىو)تاأبماؤبم0يئبدما!بدأن(ضهننماهذآ

هتوإتنىزبئئنطنز!!نتإنأرشزيقؤسقال!

تخير!غيرتزلدوننىفاعصئص!إنألئهمفينصرنيفمنرئهة

ألنهأزضفئنأ!لفذروهاءابهص!تمألنهنافةهذصتويفؤس

فىتمتوأنتالنمتروبا!تربعذالييخآخدءيمعولمتمضوهاولا

أنسناجآءفلضا!مكذو7غيروعذذلث(ئايرثبثةدار!ئم

نإيؤمهذضزيو-منئئابرخمؤمع!ءامنواوالذيتصطعائحئنا

فىفأضبحوأألضمئحةظلموأأئذبوأضذ!اتحزيزأتقوئهورفي

ن!ف!!فرو(ثموداإن(7فبهأيفنؤألتم؟ن!جثمب%دئرهتم

.(IA-61:الاباتهود/سورة111،!ئثمودابغاألا

شقونألاسنخيزهتملتم،لأ!انمرسلبنثمؤإكذبت:وقال

فيفث!كنمومما!وأطبعودؤأفهفائفوأ!iمبمارمئولملكمإق!

!افب%هفنامافىأئتركؤق!الفلمبنرنيفىإ،يغرىلنيبزمق

مفوتختون!هضيرطفمهاوتخلوزرء!وعيولؤجئمخق

انئتصفبن!أفيتطيعواولالأوأطبىاطه7نئوأ!فرهبنيويمالجبال

الئسئريي!من(نتإش!ناثوأ!بقلونولاالأزضفىئتسلونالنين

هذ،ءقال!ألضدنبنمنكنتإنثايةفأتيثلنابمرإ،أبرمما

عذابرولسوء.يخأضأبمنمتمم!وهاولا!ئظصشزلتصو"لكزمثزلطءنامة

لكفىإنالعذاثف!خذهم!لدمينفأضبحوافحقروها!عظيصينى

الايات:الشعراء/سورة1261!مؤكينأنخزهمكاتومالأيه

141-.،158

أئرعنفمئؤا!جؤتصئعوأصلئميخلإذثمودإوفى:ومال
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كانواومانيارمنأشتبعوافا!يخظرونوهئمأل!ئعقةفأضذئهمرئهئ!

45(.-43:الايات/الذارياتسورة511،!منئصعريئ

لىإ!ا)ناتئب!ؤصدائمااث!يمفقالوأ!لألذرثموإكذبت:وقال

غداسيغلون!أشركذابهوبلئثننامنعلتهألدكري!لنى!وسعرضلنن

أنونبئهتم!واضطبزظ!ورتقهتملهخت!نةائاتزمرسدوأإنا!الأشرالكذالطئن

ن؟فكيف!فحقرفنقاطئصابمقادؤا!ئخضزثزل!كلبننهتمتن!ةالصآء

541"!أنخظركهثيرد!نوأؤصدصصتحةجميتمأزسلماانا!ونذرعذا!

r:الاياتالقمر/سورة i - Yr].

فقال!أشقئهاأنبعثاذ!يالفولفاث!ودإكذبت:وقال

فدئدمفحقروهافكذبو!وسقيهاألئهناتةاللهارمولىلهنم

119،!عفبفا!فافولا!فسؤلفابذنبهمرئهصلخهز

15،.-11:الاتات/الشمسسورة

بألظايخةف!قل!وأثمؤص،نا!يالقارعزوعا؟ث!ؤإكذبت:وقال

5(.و4:الابتان/الحاقةسورة1196!

قصأنبعد،وصالحهودقصتيبينجامعأشأنهجلوقال

فهئملأزسقنا!ءاضرقمرنائغلزمنالعثأناأثر:قومهمعنوحتضة

اتملأوةال!شفونأنلاغير-اءلهل!ئنماألثهثبهلا%أنئنئرسولا

إلاهذاهاالذنياالحيؤؤلىوألرفنهمالأخرؤبلفاوكذبوأكفرواالذينتولهوهن

بث!!طغتصولبن!نثرووبئضاول!ثزبمنهنأممونمضاك!كليثلكزبز

أئ!وعبهمالزابمكنتزمئئمإذانيهزأيفثر!لخصوريئإذاإث!ثثلكز

الذنياجاننالملا!إن!توعدنلحاهئهاتهـههات!ئخرصت

-ئاافهكلافزىرفيالاهوان!بمئرثيننخنوماونخيانموت

79
http://kotob.has.it



مليلعماقال!كذبولؤبماا!زقرثقال!،لمؤنبلهنخنوما

صئقفؤمصفبفهانخاةفبعلئهئمبألحقالفتحةصظنذكم!ندمينليضي!

1)(41:الايات/المؤمنونسورة231"!الطئمين - r.)i

وموطنه:ونسبهرسالتهوزمنصالح-2

موتوبعدعاد،هلاكبعدمومهفيصالحأاللهأرسلوقد

قومه:يدعوصالحلسانعلىقولهفيذلكتعالىاللهبئنوقدهود،

/الأعرافسورة71.،.عاكلبقدصنلخآءجل!إ،إوأدخروا

74،.:الاية

بنحاجربنعبيدبنماسحبنعبدابنهوصالحأإن:وقيل

فيهودمعيخعمعائه:أي2(،نوخ)بنسامبقإرمبنعابربنثمود

اختلافبعضهنالكولكن،الاتيالجدولحسب،إرمهوواحدجد

بنصالحإنه:فقيل،اخرىروايةفيوثمودصالحبينالأسماءفي

ثمود)3(.بنحاذربنعبيدبنكاشحبناصفبنعبيد

صياقمنالمفهومهرهدالأن،وصالحهودتصتيتبينالاياتهذه)نقلنا:)1(

تعالى:مولهالذكرالسابقةالاياتبعدجاءففد،المومنونسورةفيالايات

والقرون42،الايةالمومنون/سورة231،أخرينمرونأبعدمممنأنئأناةثم

ب!براهمم،ذلكبعدبدأ!ال!يالمرونهيالاخرين

131.ص،والنهاية)البداية)2(

7.238/ص،القرانلأحكامالجامع5)3(
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نوض!

سام

ا؟م

عؤضر،بر

طمنصميسجدثممدعاإد

جرحالجا!ارودا

عبيدباخر

سحماللها!اعند

عئدهوإد

صاإلح

بنارمبنعابرابنهوثموديكونالجدولهذاحسبوعلى

أخو:وقيلوط!نمم)1(،جدشىأخوثمودان:وقيل،نوحبنسام

)2(.
اخيثمود،جدهمباسممشهورةمبيلةثمودإن:ومعل.يس.

الحجازبينالذيالحخريضكنونالعاربةمنعربأوكانوا،جديس

هو،منهمرجلأفيهمالفهفبعث،الأضناميغبدونوكانوا،وتبوك

المند،منمائها،لقفةثمودسئيت:وقيل)3(.صالحورسولهالثهعبد

إلىوالامالحجازبينالحخرمساكنهموكانت،القليلالماءوهو

كلفي،قبيلةألفعشراثنيكانواثمودإن:وقيل)4(.القرىوادي

8/146.،القرانغرائبتفير5)1(

013.ص،والنهاية)البدابة)2(

131.،135ص،والنهاية)البدابة)3(

8.146/ص%،القرانغرائب)تفسير)4(
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كبيير.حذإلىفيهمبالغالعددهذاانونرى)1(،مقاتلألفعشراثناقب!يلة

صالح:رسالةفيالعقائد-3

والرسالة:التوحيد-ا

قنلمقدعاكماالعوحيد،إلىودعاهم،قومهصالخنادىولقد

إلهننلحمماأدئهأ!عبدواإيتوس:نقالوهود،نوخقومهما

أضاهنمشؤوإكإ!و73،:الاية/الأعرافسورة71غتر!"

الأرت!ئنأفثمأكئمهوغيرهإلههنل!ماأدتهئقؤهـأغبدوأمالص!طأ

سورة!9111تحيبترلبريئإنإلينتوبرأثز،ستغفرؤيخهاوأقشغمركز

رسرلملكمإاق:لهمفقال،رسالتهلقؤمهواكلن61،:الايةهود/

:الآيتانالشعراء/سورة261"!وأطيعودؤأفهدائقوأ!أمبن

مصةفيجميعأبالزسلالإيمانعقيدةبئنتومد144،،143،

كذبتة:تعالىبقوله)2(كذلكوهودنوحقضتيفيجاءكما،صالح

رسولملكمإق!ننفونألاس!لغفىهتملهتمالأ!انمرصلل!ثمود

i:الاياتالشعراء/سورة1261!أفي! 3 - i i i،نرىولهذاا

موله:وهوهود،فيهمبعثالذينبأسلافهممومهيذكرصالحا

/الأعرافسورةV].،0عاءبقدمنظفآءجل!اذإوأد!ر3

74،.:الاية

دلائلمنإنه:لقومهمالصالحاأقالقضةفيجاءولقد

عاد،بغدمنخلفاءجعلهمالذيهوالئهأنووحدانيتهالثهوجود

اكجبالونحشنمصعوراسهوبهامننئضنرتيلازضفىأوبوعصنم:مال

9.61/ص%6القرانلأحكام)الحامع)1(

55.66،صراجع)2(
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سورة71!مفسديتافازمقفىئثثؤاولاألئهءالآبرفادتخروايم.

000111يخهاوامتتغمركزالأرضئنأل!أكمإهو74،:الاية/الأعراف

ودليلأ،اياتهمنايةالناقةإليهماللهوأزسل61،:الايةهود/سورة

ليعبدوهدعاهمالذياللهانلهموذكر،رسولهنبؤةصذقعلى

رتفىإلا+أقيى)ان:تال،العالمينرلتسنيءكلرفيهوويوخدوه

1:الايةالشعراء/سورة261"الفلمين 4.،o

والتوبة:الاستغفار-2

دعاإذ،كذلكوالموبةالاستغفارعقيدتاصالحرسالةفيوجاءت

ين!معالفهأنلهموذكر،اللهإلىوالعؤبةالاستغفار،إلىقومهصالخ

وصخحوا،نئتهمأخلصواإذاعليهميموبوأ+نه،استغفروههمإذالهم

:وقال،والمشركينالأصناموعبدةالوثنيينعقائدوتركواعقيدتهم

الاية:هود/سورة1\1،تجيمبترلبدق)نإلينتوبرأثزإف!سعفزؤ

.،61

العاصين:علىعقابهئتزلالهبانوالايمانالقارهة-3

قبلمنذكرهاجاءكما،صالحرسالةفيالساعةذكرجاءولقد

إفمقروأ.فكذبوه،بالعماعةقوتهصالحأنذروقدهود،رسالةفي

منكنتإنلقدنايماأثطنايخصطخوقالوأرئهزأضيعنوصعتؤاألنامة

17"!جثييندارهئمفىنأضبوأألرخنةف!ضذئهر!أتمرسلين

7:الايتانالأعرات/سورة VوVA،وهي،هذهلهمالفهوعخل

تعالى:قولهفيصالحلسانعلىذكرهجاءالذيالقريبالعذاب

ولاألنهأزضفىتأ!لفذروهاءاية!تمألئهنافةأونتؤهـهذش

64،:الايةهود/سورة111!"ريبعذالطيخ!صبهىبوءتمشوها

فيالقارعةذكرجاءومدوأخداثها،الساعةهؤلمنبعديفلتواولن
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بألظاغيؤفماف!حوأثمؤفأئا!يأئقاليعةوط؟دمؤإكذبث:تعالىموله

ه،.و4:الايتان/الحامةسورة196،!

:الآخرةوالحياةالبعث-،

الدنيا،الحياةوفناءالمؤتبعدسيبععونأنهمقومهصالخوأخبر

كقرهمعلىوسيحاسئهمالقبور،فيمقينعثسوفتعالىالفهوأن

سيقومونوأنهم،رئهمأفرعنوعتؤهم،رسلهماتباعوعدموعصيانهم

الحياةوأقالدتيا،حياتهمفيقدموامابحسبفيجازوا،لفحساب

فيأوالنعيمفياماالدائمةالحقيقيةالحياةوأنها،صذقالاخرة

ا!خنبلقاكتبؤاكفرو(الذينتؤلهومنأنماأوقال:تعالىتال،الجحيم

مئهتأ!ونمئا،كلثئكلبصثرالأهذاماالدتياالحعؤؤفىوأترفمفم

ئخسرت!إ!اإئ!ثن!ب!ئ!إأطقتصولبننلثعرررمئاليلصزب

ئهاتههاته!ئخرصتأئ!وعبمانرابمكنتزمئئملمانبئأيثثر

بئبوثيننخنوماونخيانموتالدشايانناإلالىإن!توعثرنلا

هذاأنرأيناولقد37،-33:الايات/المؤمنونسورة1231!

عاد.معهودقضةفيجاءماعينهو
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السادسالمبحث

الدينيةوالعقائدإبراهيم

الفهكعابنيورسالنهابراهبم-ا

خاضة:ابراهيمعنجاءها-ا

إهـ:الغرقمنأهلهمعونجاتهنوحأذكرأنبعدتعالىقال

لأيهمالإ:!بقلم!سديصرئإتجآإ:!لإبزهيصشيعنهمنلات

برتبخكرنما!لزلدونأنهثنءايهةإلئ!!لندلنهاذاو!ور

فنولؤات!سقتمإقفقال!أقيرفىنظؤقبر!الفدد

شطقون!!لكزها!تأءطونألافقالءالهئينماكفراخ!منبمن

ينعؤنماألفبلرنتال!يزنونإئهن!تث!!!أيمين!ئاعلي!هئمن!إخ

ألمجيص!فىفأنفوبررل!أنجؤا،لوا!لئملونوهاظقكزوألئه!

سبغدبنديقإكذاهميإقونال!(فائ!نلدلجعفنفمكبأبمفماراداأ!ه

YA(.-'1)،99:الايات/الصافاتسورة4371!

قالإذ!لبأ!ذبفا؟نإتهاترهيئم؟مئبقأ،بهز:ومال

يمابمي!شت!نحل!يفنىولايبرولايضمعلاماتمبدلمجمايمقلأبيه

بإسق!سوجم!صركلاأقدكئا!نعفنئبأنكلئمماانمفرمفجآبئندإق

والذبحالرؤياوتصةالصالحينهناللهيرزقهأنابراهيمدعاءذلكبعداللهذكر)1(

ا.`11-001:/الآباتالصافاتصورة37راجع.ب!سحاق)با.اللهوتثير
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أنأضافإفىي!بمئ!عصئ!للزتهنكانالشيطنإنالشئطنلغبدلا

عنانتأراغمثتال!ولئاصلالثميالنفتكونألزحمنشنعذالييصتك

صط
علتكممبئمتال!مفاواقجزفى"لأزبهتكتنتهلزلبنجإبنهيمءالهتى

منتذعوتوماوأعتزلكتم!حفماب؟تإئم!رقطلكسأشتغفر

سورة191،!مثقئالقيدعآأكونألاعممئريئواذعؤاألئهدولؤ

48،)1(.-14:الايات/مريم

افى-الهة0أضناماأتتنذءازرلأبيهانزهيزقالرا-إ!:ومال

74(.:الاية/الأنعامسورة61!"ئينضنلىقوترمث(رنك

لعبدلن!ئئاكافيإنق!وقومه؟فيإ!يمقالأوإذ:وقال

ثعلهئمعقعرءفىياقية!طمةوجعلها!سبهدبن!إنهفالرقالذىإلا

28(.-26:الايات/الزخرفسورة9431!قرجعون

ظلو(إدمعه7وألذين،!برييرفئصسنةأئمو"لكغ؟نتإتذ:وقال

وئتغئثنماولداي!كفزبمأفوثهضهنلضبدونويئامبهغ3ؤ(برإنالتؤعهئم

لكلأنن!فرنإئضهبم.لإسدنولإ!خدةيألئهلؤنجوأ؟اصوأبحض!أنحذو

أالحير!واإلكأنئنال!لكنوكاع!كفىئا!بمنألئومنلكأئلكوهأ

ا!الهيهصال!بنأنتإئكفىسالاوأغمركفرؤاتقذيئفئنةتخعفالارتا

.،هو4:الايمانالممعحنة/سورة1.6

تضبدون!وتؤي!مالاييهتالإذ!إبنميرنجاعلتهئمة،تل:ومال

أؤ!تذعون!ذيصثمعوقيهلقال!عبهفينلهافنظ!أضناصمانعبدفالؤا

هاأفببرقال!يتعلىنكدلك3بمءاوجد7بلتالؤا!ضدنأؤيخنفولكئم

منيعبدونوماتومهاعتزالهبحدوشتوباسحاقوهبه6نهذلكبعدالهوذكر)1(

53.-94:/الاياتمريمسورة91راجع.اللهدون
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آلئدينرتإ،لأعدؤف!كتم!الاطئونوصألأؤ-أشر!تثبدوذكنتر

فهومرضثل!ذا!!ب!تنبنظحمنىهووثدى!ك!يزفهوظقنى(لدى!

ئؤسظثئلىيغفرأنأطمعوأثذى!مجيينثضييتقوالذى!لمعثنب

ص!ذقلسانذوأضل!يألضطحبنوألختنىخضئالىهميرلخ!ألذبض

ألفآلئنمن؟نإن!يهئيواغفر!ألئميصجنة!سهةمنوك!فق!ألأ!قفى

*!ققم!اللهأقمنإلا!بؤنولامالميخفعلايغ!ئبعثونئؤمضرفى!ولا

ماأيئلئملرتل!لفضاويناتجيمابنزت!لفحئتينئبئةوأترفق!سليي

آإئمادنيهاهئمنكئبهوأ!ي!صرينأؤيخورن!3هلافهدلنمن!نقئلرنكصص

لفىكا)نئألئه!يحصونيخهاوهمتال!!!تجعونإئليىوخؤد!

فما!الخرهونإلااضئناومآ!انحئمبنبريئنلضؤديهمإز!فينضئل!

"!أئمؤنينمننبهونكرلاأنظؤ!حممو!صدقم!ثئحينمنلا

،)1(.201-96:الاياتالشعراء/سورة261

ف!ن.ابراهيمرسالةضمننيخل201Wiرتمالى09رممالآيةمنأنهيلاحظ)1(

الكريمللرسولعامخطابالتاسحةالايةالىالأولىالآيةمنالثعراءسورة

حتىرسولهعلىالفةمضها،موسىبقصةالحاسرةالايةوبدأت،النبيينخاتم

اللهخاطبذلكداثر،وجنودهفرعونكرقتذكرالتيوالبنالسادصةالآية

لهوربكدان.هزمنينكعرهمكانومالآيةذلكنيةان:بقولهالكربمرسونه

أواتل:تمالىقالثم68،و67:الثراء/الابتانسورة261(الرجمالمزيز

مصةفيأرادمااللهوذكر96!:الشعراء/الايةسورة62]ليراهبمانباعليهم

كانوهالآيةذلكفيةاق:الكريملرسولهبقولهالقصةهذ.ختمثم،)براهيم

الثعراء/الايتان:صورة261أالرحيمالعزيزلهو!بكدان.هؤمنينكثرهم

سورة261(المرسلينن!حقومةك!بت:مالذلكدائر401(و301

بعدأفرتناأثم:بقولهالقصةوختمنرح،مصةوأتتم501،:الايةالشعراء/

فيأان:الكريمللرسولقالثم012،:الايةالثعراء/سورة261الباتين،

سورة261الرحبمأالعزبزلهوربكدانمومنبنكنرهمكانومالآبةذلك

121Elyy:الآيتانالشعراء/ iبقولهوختمهاهودمععادتصةاللهذكرثم:=
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ئؤعد:عنإلالإبرابزهبرأمتمفار؟ت)وما:ومال

لحيصلأص"إبز!يصإنمنهت!بم!ثوعثرأنإله،شينفلئاإثاهوعدهأ

114،.:الايةالموبة/سورة19!!

عنمينيهوكتاقنلمنرثمداإنر!يمءائتناولقذأ!:ومال

قالوأ!مجنونلماأتصائئئائصاثيلهذهماءوقويهلائيهنالإد!

ئيبنضدننفىوإباؤمحئمأشركننرلفدنال!عيدلىلاءابآءناوجذنا

أل!نبزترثزنبئبلنال!ألفئهبنمنأنتأشيالحقأجئننا!فالوأ

لأ!يدنوتالئو!افئيدينفنذل!فىو؟نافطرهنىأئذىوألأرض

لعتهصفتم!بيراإلاجذذانجعيض!مأبرينتولؤأأنبعدأضنئ!

البدفي!لمنإن!يالهتنماهذافعلفيقالوأ!يرجعوتإية

الئاسأ-فيعكبهءفأتؤاتالؤا!إبزفيمله،يقاليذكرهمفتىسمعناظلؤا

بلتال!جمإنريصيالمتناهذا!فتءأنتتالوا!ئمثهدوتلحئثئم

إلى+فرجعوا!يخطقرت!انوأإنفضثلوهثمهذا!برهمفعله

لقذروسهزعكنكسؤاثم!الطانونأنتصإنكئمفقالوأأنفسهر

للرسولمالثم913(:الثحراء/الآبةسررة0261(.نأهلكناهمأنك!بو.

العزيزلهوربكدان.مومنينكعرهمكانومالآيةذلكنيان100:الكريم

معصالحقصةذكرثم014،و913:الشعراء/الآبتانسورة261الرحبم(

ولما141،الثعراء/الايةسورة261المرصبن(نمودأك!بت:ومالثمود،

هومنبن+كئرهمكانوهالآيةفلكليةان:الكربمللرسولفالالفمةخنم

915،و58I:الابنانالنعراء/سررة261الرحبم،المزبزلهو!بكلان

ولما،شعيبمصةئم،لوطبقصةيخ!قفيماالنحوهذاعلىاللهكلاموعار

دانهة:لهفقالالكريملرسولهخطابهبدأثعيبمصةذكرمنتعالىاللهاتهى

المنلربنامنلنكونتلبكمحلى"الأمبنالروحبهنزل+المالمينربلتنزيل

الرصولالىموجهأاللهكلاموظل491،-291الآباتالثعراء/سورة261

الورة.اخرالىبرصالتهيختصفيما،الكريم
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لاماالئهدوتهنأفتغبددنقال!ينطفوتهؤلاماعلمت

أف!آلئهدلظمنتتبدوتولمماتكزأت!يف!يهئمو!ثمئايخفعحئم

قفنا!ئعلب!نغإنءالهتكنموان!روأحرقؤتالؤا!تعقلوت

فجمفئهماكثايهءوأرادوأ!ابزهيرعلى+وسبمابزبمكرقلئار

07،.-51:الاياتالأنبياء/سورة211"!ا!خسوفى

لكنمضيزذلحضوأتقؤأدنهاغبدوالقؤيهقالإذإدابزهير:وقال

إف!ونخلفوت(ؤثتاأدئهئلأهنئغبددفائما!تفلموت!ننضإن

أدئهعدفائغوألؤتالكتمئتدكوتلاأدثهددزمنتعبدتالذيئات

أتخذقئإتماوقال...!نرضموتإلةلم!وأثمكرواوأغبدوالورب

يكفرانقيمةيورئضالذتجآألحيؤؤفىبينكخئوذةأؤلتاأدئهدودمن

ننل!موماافارومآوئكمبفف!ائغضحمويلحفبقيقلمحضحم

.17،5،2و61:الايات/العنكبوتسورة192!(ئصتريت

هنوبيكونوالأزشالخممؤتملكلت،برهيرنهـىإكدلث:ومال

لاتال(فلنلمآريئهداتالكوبهبماؤاأثلعئهصنلثا!ائموينين

دئمدبنتالأنلظضآريىئذاتالبازغاالتمرراندئا!الإظينأصمي

هدامالبمزضةألشتسؤانلما!ألق!الينأثتؤ!هنلأضونفلقيهدفى

قإ!قشركونئئابرىءإقيقؤستالأفلتظمآأتحبره!آرق

المثبهبنمفأنماوماحنيفاوألازفأفصمؤتفلرللذىوجهىوئهت

تمثئ!يهوتماأخافولاهدلنوقذألئهفىأنحمونرمكلقومموصاض!!

تتذحرون!أفلاثىءعفماحللقو!محسئارديشاءأنإ،ءص

لنزذلتمهابأئهأشركتصأنكغعالؤتولاأشرصتئمماأخافوصيف

،!تعلموتكنغانيا-لا"ئ!أصأثفريتتن،ئسفبنأعلئحخيرء

81،.-75:الايات/الأنعامسورة61
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الله.انئهأنكهصءفى،:يرلحمحابئالذىإلىنرإألنم:ونال

قالوأميتطأشءأنأقالويمحيتي!هالذ!!بئا:يرهمقالإ!الملث

فبيتافترل!هنبهاف!تافشرقمنبأالممنسيأقافهف!تإبنهم

الاية:/البقرةسورة21!،الظدينألفؤمكدىلاوأدئهكفراللأى

258،)؟(.

بعلكإقىتال؟ت!هقبكلهئغتلم)بريزأتمو!ذ51:ومال

إومن!،ألبلمينبهدىيالىلامالذزئيدينتالىإما:هاللناس

ألديخافىأ!طفينةولقدنئس!سفهمنإلاإنرهضقلعنيزغب

أش!تفالىأسنلغ7رفيلممالإة!ألضلعبنلمنألاخرصفىوإئه

و124،013:الايات/البقرةسورة21"!الحئمبنلرد!

rm.

الاية:النساء/سورة41،ظيلأ،ئرهيرألئه.واتخذ.ة:وقال

منبكولزحنبفالتهفانئاأئة؟%إ!يصةإن:وقال125،

ئ!شقيم!!ررإلىوهدله.أتجتنهلأنغمةشالمجزا!أنمثركين

سورة161"!الضلبلمنألا!:فىوان!حسنةالدنافىوإئثنه

.(122-512:الايات/النحل

شئابلثرلفلاأنالثمقم!تلإ!سصبويمناإو!:وقال

!الحيئأئاسفىو%ن!آلئم!روالزلمجخوآلنايمبنللظاينبنئتنىوطفز

ليستهدوأ!عميئفحكأمن!انينضامر!لوفىلا4رصايأتولر

فنرزمهمماكلئفلوسزأئاصمصقافهاسمودذمحروألهتممنفع

الموتى.يحييكيفربئ)براهيمسوالفيهاجاءالتيالقصةذلكبعدالهوذكر(1)

026،.البفرة/الابةصورة21
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سورة221"!الفقيراتبإلسوأطعمؤامهافكلؤااصلأشربهيمة

28،)1(.-26:الايات/الحج

وصالح:وهودونوحبأدمابراهيمعلاقة-2

وهالإئرهيصوهالولؤ،مد!أتطصأ!إنإ!:تعالىقال

31"!عليرصتموأفهبايثمر؟بعمحها؟فنةم!انمئمنعلعنزن

3:الايمان/عمرانالسورة r34،.و

ومئنءادمذزنةمنالئتنننعلتهمالله6ننمائذينأاؤثهك:تعالىقال

ءمر-ص
58(.:الاية/مريمسورة191إئزميم!زرل!هـمننوحءحمبا

وثمودوعا،لؤجتؤمىتئالضمنأئذيتنجأ؟عن!إ؟لز:وتال

.[0v:الايةالعوبة/سورة9]"وفؤهـإئرهيم

فشهموانبهنبالنبؤذزنجتيمافىوجعفنالمانرهيملؤصاأزسفاأولقذ:وقال

.26،:الايةالحديد/سورة571!،فصقونقنهئموثحل!ضتد

فنرجمزنرفعتوثفى،ثرهبصءاتئئهأحختناأوتفك:ومال

صلأويفقوبإشحق7لاووهئنا!لجصمحيررئثإنلثاة
-ط
و83:الايعان/الأنعامسورة61متل"منهديناولؤحاهدشا

.)84

وأممنفألنبؤذنينتهفىوجئاديشوبإشحقله،إووهننا:وقال

سورة192!"الففلبلمنألاخرؤقون!أد!يخ!فىتجردوإئثئه

27،.:الاية/العنكبوت

الحج.سورةمنالحجناسكاخرالىالاياتباميراجع)1(
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:ويعقوبواسحاقب!سماعيلعلاكاابراهيم-3

ئقاسمنوأئخذو(وأتائفاسثابةانيتحملناإطد:تعالىقال

اإلمبهفينللظإلفبنبتقطفراأنوإنمنعيلإبنرثصإلى6وعهذنأمصلىإنزهز

أظ!وأننقءائالجداهذاأخملرفيإبنهضفالدآ!آالئمبىلروألزئحع

ثئمتليلأ+متع!كنرومنمالالاضوأيؤيريأدئهنغمءامنهنألثمزمقمن

منأنتواعدانزهضيرخلا.!المصيرلريتسأدارعداليإك7أضطؤ

و(نجعتارنا!أنحليصأالئمميعأنتإتكمتانقئلل!ئاوإتمنعيلأبيت

أنتإئكلجئأوتمتمناسكلاوأرنالكئ!لمةأئةذزتتأ!بنلكمشلمئن

128،.-125:الايات/البقرةسورة21"!ألرصيرألؤب

أنولقوأضنتنىءاشاألبلدهذاأتجملرثإترهيمنالةوإذ:وقال

ومنمقف!ن!تبنىفمنالاس!ئنمم!أضلقنإ!نرت!ألاضنامنغبد

زلىخذىغربوادذزئىمنأمئكنتإفىزئت!!زصسرغفورف!نكعصاق

،ثثهخكوىأئاسئفأ!دصف!تجملال!لؤالقيموأهـثاأفحزمبيعكعند

ومالنلنوماضنىمائغلرإنكهـشإ!يمثتكرعنلعلثزألثمزتهنو6رزقهم

لىوهمي.الذىفهالحتد!افمممافىولاالازبقفىش!ىكلمنالله!نجقى

ئفبرأنجقنىردح!الذعا:لسمبعدقإند!شخقاشئعبلالكبركل

درلئمؤ!ينولؤلدئلىأغفرريا!دعاصوتقئذرشا!زيتئوينألضلؤء

41،.-35:الاباتابراهبم/سورة141"!العساثبئومبؤم

ولقدنفس!سفههنإلاإنزهضهلأعنيزذثإومن:وقال

رئإ،لاقالىإذ!الضلحينثمنالأ!ؤفىوإئ!ألدتجأفىأضطفيته

ينقوئغئوثبنيوابنهضبهماووص!ألفلمينلرب!أفئ!ضتمالىأشئلخ

كفتخأتمقمنلمونرأشرإ،تموننفلاألذبنلكمأضطنأفهإن

قالوأبغدىمنتغبدونمالبنيهقالإدالمؤثيغقوبحضراذشهدآ.

!لوتحنؤثا!لئ!وإنمحقدانممئبلإننثصءا!هأبكوإلهالفكنفبد
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133،.-013:الايات/البقرةسورة21،!متلمون

:بلوطابراهيمعلا!-،

ذكرأنبعدقولهفيلوطبدعوةابراهيمدعوةعلامةاللهوبين

هوات!رثيبإكشهاجزإقوظللوفىل!ةهـفلامن:ابراهبمدعوة

26،.:الاية/العنكبوتسورة192!(ألمحكيصالمريز

اهلاكالىطريقهمفيب!براهبمالملائكةمرورقضةالفةوذكر

وجاءت،يعقوبإسحاقوراءومنب!سحاقامرأتهوتبشير،لوطموم

تعالى:قولهممها،الكريمالقراننيمناسباتعدةفيالقصةهذه

!جأنلبثفماسبمظلىسنماقالوأيأنبمعرفابنميمرئصدناجإتأودقذ

مئهغوأؤجسنهرهئمإقيلصللاأنديهمرءافئا!حنبذيعئل

ض!ح!ما!مةوانيأته!دوونؤصس،كأزسلأإئابمتخفلاقالو(يخفهير

عوزواجم!ءألائويلتئقالت!يققولياشحقوراءومنيإنمحقفبثعزنفا

ألئهأهرمن(نخينتالمأ!عيميثئههذاإثشيخابظوهدا

ذدولشفلثا!ئحاحمبماإن!اننيافلطئ!وئركئ!أدنورحمت

أؤ:لحلعملأبيمإن!لووتويرفىمجدفيالبعثرئوجأءئهأروتموميم

عداثءاتهئمورإكئ!لرئدبأنىح!فدإن!هأبمعناكوشيمبزهيم!ننيمي

VI:الاياتهود/سورة111،ميدولهـ!غنر - li"'.]

وموسى:ابراهيمصحف-5

وفى6الذىدماتزيص!مومئ!حففىسايئألئمإأتم:تعالىقال

سقي!وأن!سشماإلال!لنسنلثسوأن!لزئئنرؤيدهفرالم!

هووأن!!آلشهنرئكإكوأن!الأوفىالبز!يجزمةثم!يرئ!ؤف

/العنكبوتسورة192و65،-51الاياتالحجر/سورة1ه1راجع)1(

34،.-24/الاباتالذارياتصورة511و32،و31:الاتان
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وآلانثىألآبهرأفؤجتزضلقوأن!!ولفياأماتهووأئ!!وأئ!أضحك

و6قئ!أغقهو!وأفئالأضىألئثأطةو(ن!تعتىإذانطف!من!

وئؤم!ائىفآوثمودأ!أ!اؤكعاداأفلكوأته،!ألشترىرلثهووأتلأ

غ!ثئئمافضئئنها!أقوىوالمؤنفكة!وأطئأطدمهتمكانوأإثع!ئث!7فننوح

سورة531،!يلأوكألذرئننذيرهذا!شمارىل!ثكءالافبائ!

.،)1(56-36:الايات/النجم

نهدىمدروآلن!!فؤىظقائن!!ألأغلرئكأشصأمخ:وتال

ماإ،!تنى+فلاسنقرئك!أصىفحالهـعلا!اكرسأضجوالذى!

الدبهرى!نفصقفذكأك!لليصمرئونيممرك!يخنئوماأتجئرئقلىإن!افهشاء

ي!وتلاثر!افيىابأريضلىألذى!الاثمتىولئخبها!يخمثئمنشذكر

اثحيؤةئؤيرونجم!!فصكرئبهانمصوبهرترع!!منأنلحتد!يققولايخها

إبنهمصف!ألا"وكالئ!حفلنىهذاإن!ت!+و3ضروالإحز!ا)"نا

.(91-ا:الابات/الأعلىسورة871،!وموسى

وأمته:النبيينخاتمبمحمدابراهيمعلاقة-6

نتئلرئناورإتصنعيلأبيتمنألتواعد)ننترئرءإو!:تعالىقاك

عث!رأربعةوموص)براهيمصحففيأنزلالفهأقالكريمةالاياتهذ.بعنت)1(

يرىسرفالإنسانعملوأن،كيرهبذنبالإنسانيزاخذلااته:وهي،سالة

صيرجعونالخلائقجمغوأنجزاء،أوفرعليهيجازىصوفوأنه،الحسابيوم

والفرحوالبكاءالضحكخالقهوالهوأق،أعمالهمعلىفيجازيهم،ربهمالى

الحيوانمنوالأنثىالذكرخلق6نهو،والحياةالموتخالقهو6نهو،والحزن

وماالأموالأصولوهي،القيةوأجاز،الغنىأعطىالذيهووأ-نه،المنوي

6نهو،النجومعبدةبعبد.الذيالنجمذلكرلتهو6لهو،الكفايةبعديدخرونه

وأهلكثمود،اهلكوأ+نه،نوحبعدهلاكأالأممأولىوهي،الأولىعادأأهلك

6نهووثمود،عادمنوأطنىأظلمكانوا6نهمووثمود،عادقبلمننوحموم

عليهم.وقضيبأهلهافأتفكتصافلها،لوطمرىعاليجعل
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ائةذزنجتنأ!بنلكمشلمينو(نجعقارنا!انعليرالشميعأنتإتكمتا

رقا!الزيص(لتمابأنتإتكعدننأوشتفاسكلاوأرنالكئمنملمة

وألح!ةالكتميويحفمهصءاينكعينهخينوأفت!هن!رسولافيهغوأنعث

127:الايات/البقرةسورة21!!لحكيصالميينأشاإتكليلميههغ

من؟نوماضيفاإبزهيرملةابعأنإلكأؤحئاإثئم[912_

123،.:الاية/النحلسورة161!،أفمثركين

جحلوماضتبئكغهوجها،ضحقألئهإوجهدوأذ:ومال

تجلمناتم!لصبنسمئكمهوا!يضإليكثمنفةصرغمنالديزفىعليهز

ص-ءءط
فأميموأائاصنكلثهداءوتكونوأعييهزثمهيداالزسولليكونهدالرفى

ألئصبررنغصالمولى!نفممؤلعكلهويالئهوأثخصوأالزبهؤةوإلم!ال!لؤ

78،.:الاية/الحجسورة221!،

صنيفاإبزقصملةبلمنمكتدوأنشرئأؤاهؤصولؤاةوظلو(:وقال

لابزهيمكانأما135،:الاية/البقرةسورة21!"انصش!كينمنكانوما

صصصر
أن!إث!ال!يهينمن؟نومائ!لما!يفا؟تولبهنل!إنياولايهؤي!

،!التهوركينولطواللهءامنوأوالزيبأليئوهذاأتبعؤلفذيئي!زميمالتاس

،بزهيممفة،ئيلوأألئهصدقإن68،و67:الايتان/عمرانالسورة31

ةومق59،:الاية/عمرانالسورة31!،الممثةبهينهنكانوهاحنيفا

واتخذخيفأإقئهيصهفةوأتبحتحمنوهودئووبه!أتملمنئنديخاأضسن

هدئانقأتل125،:الايةالنساء/سورة41!!ظيلأإبزيصافه

!!اتمش!يهينمنكانوماخيفأإرهيمففةقيم!دبم!نعشقييصزوإكل!

161،.:الاية/الأنعامسورة61

والنبيين:الرصلناريخمحبررسالتهوزهنابراهمم-2

فأتىسنةفأصابته،حزانأفلمنكانابراهيمأباأنروي
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منكوثىبنكرنيابنتنوناواسمها،ابراهيمأمامرأتهومعههزمزجزد

نو!)1(.بنسامبنأزفخشدبني

بنفالغبنأرغوابنأقرايمولدمنأبيونا،أمهاسمإن:وقيل

.)2(نوحبنسامبنأزفخشدبنسالخبنعابر

ابوهوكان،أمةقبلمنإبراهيمجدكرنياكراهكونينهر:وقيل

إبراهيم،اسمهوكانبهزمزجزد،إبراهيمفولدنمرود،الملكأصنامعلى

قومه،وخالفابراهيمبلغفلما،بابلأرضمنكوثىالىانتقلثم

سبعالسجنفيفحبسهنمرود.الملكذلكبلغ،اللهعبادهإلىودعاهم

)براهيموألقئ،الجرلبالحطبوأومده،بحصىالحيرلهبنىثم،سنين

يكلم.لاسليمأمنهافخرجالبركمل!ونعماللهحسبي:فقال،فيه

فوهبث،سارةفجاءثه،الشامإلىبابلمنابراهيموهاجر:ق!يل

سنة،وثلاثينسبعابنيومئذوهرمعهوخرجثفعزوجهانفسها،له

خر!ثمزمانا،بهافأقام،الأردناتىثمزمانا،بهافأقام،حزانفأتى

بينأرضأ،السنعفنزلالشامإلىرجعثمزمانأ،بهافأقاممصر،الى

دايليا.الزفلةبينمنزليإلىفتحؤل،هنالكوأوذي.ويخلمنمطين)يلياء

سنة)3(.ممتيابنوهوبالثامإبراهيمومات:قيل

بنساروغبنناحوربنتارحابنهوابراهيمان:وميل

الطبقات5.أبيهعن،الكلبيالائببنمحمدعنبسندهسعدابنرواه)1(

46.صا/ج6الكبرى

العلم.أهلمنواحدكيرعن،الأسلميعمربنمحمدعنسعد،ابنرواه)2(

46.صا/ج،السابقالمرجع

ومجلدا/46،الابقالمرجع.أبيهعنمحمد،بنهثامعنسعد،ابنروا.)3(

وخمسمئةعاسهاالتي)براهيمحياةسنيأيام)وهذ.:القدبمالعهدوفي47

7(.25:)تكوينسنة(.وسبعون
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نوح)1(.بنسامبنأزفخشدبنشالخبنعابربنقالغبنأزغوا

العهدمنوالسامريةالعبرانيةالنسختينيوافقالثسبوهذا

اسموأزفخصمدسالخبينزادتاليونانيةالنسخةأنإلا،القديم

ومئتانألفادهابراهيمنوحبينأنوفبعنسعدابنوذكر)2(،قينان

)0124()3(.سنةوأربعون

القديم،العهدمنالعبرانيةالنسخةبيناخعلافاهنالكأنويلاحظ

إلىالطوفانبينالزمنفي،والمونانيةالسامريةالنسختينهنكلوبين

واثنتينمئتبنيبلغالزمنهذاأقالسامريةالنسخةففي،)براهيمولادة

وأربعينواثنتينمعةتسعالسامريةالنسخةوفي)292(،سنةوتسعين

)7201(،سنةوسبعينواثنعينألفاليونانيةالنسخةوفي)429(،سنة

نوحوفاةيومإبراهيمسنلكانالعبرانيةالنسخةاعتمدناإذاأنناويلاحظ

النسختينبينتائأتناقضايتناقضمقاوهذا،سنةوخمسينثمانية

نوحموتبعدكانتإبراهيمولادةانالسامريةالنسخةففي،الأخريتين

ولادةأناليونانيةالشخةوفي)722(،سنةوعشرينواثنينمئةبسبع

وهذا)295(،سنةوتسعينواثنينمئةبخمسنوحموتبعدإبراهيم

حسبسنةوخمسينمعةبثلاثالطوفانبعدعاشنوحأأناعتبارعلى

28(.9:)تكوينالعكوينسفرفيجاءما

اليهودعندالمغعمدينالمؤزخينبعضذكرفقدهذاومع

العهدمنالثلاثةالنسخفيالمذكورةللأزمنةمخالفأزمناوالنصارى

/امجلد"الكبرى)الطبقاتأبيهعن،الكلبيالسائببنمحمدعنسعد،ابن)1(

ساروغ.بدلأسرعاسمتتيبةابنوذكر،15صوالمحارف45

الوما.مينانالمسيحنسبفيفزاد،انجيلهفياليونانيةالنخةعلىلومااعتمد(2)

:3.)36

0.15المعارف"5)3(
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)352(،سنةوخمسينواثنتينمئةثلاثالمدةبعضهمفجعل،القديم

)399()1(،سنةوتسعونوثلاثةمئةتسعهيالمدهإن:اخرونوقال

سنةوعشرينوسبعمئةأربعنحوكانتإبراهيمدعوةإن:وقيل

)2(.الطوفانبعد)427(

والسامريةالعبرانيةالنسخفيالاختلافيبينجدولاوهاك

مثلاساماسممقابلففيالبكر،ولادةتاريخرقمكلويبين،واليونانية

تارخاسممقابلوفي،الطوفانبعدأرفخشدفيهولدالذيالعاريخ

إبراهيم.ابنهفيهولدالذيالتاريخ

اليونانيةالسامريةالعبرانيةالاسم

22سابم

5135أزفخشد 135 r

000000013قينان

03013013سالح

34134134عابر

03013013فالج

32132132رعو

0353135سرو! i

929797ناحور

570707تارخ

7201لأ29242

Henriواسكاتهنريتفح!ير)1( & ScottوأكتائينAugustinص،الحق")ظهار

YA51ص"الراغبينرشاد15وكتاب.ا.

.51صاالطالبينامرثد)2(
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فيالمتأخرةالعصورفيالموزخينف!نسيئء،مقيكقومفما

عاشمدإبراهيميكونأنكعيرأالمختملمنأئهيرونالحاليالقرن

)1(.بابلفيحمورابيفيهعاشالذيالمبكرالوقتنفسفي

نفسهوحمورابييكونأنكذلكيسعبعدلاإنه:وقيل

القديمالعهدفيذكرهجاءالذيستعارملكعنرافيل)2(

بعدوذلكالأشر،منللوطإبراهيمإنقاذمقامفي9(،14:1)تكوين

:13)تكوينوعمورةسدوموخراب،لإبراهيمومفارقعه،لوطاعتزال

)f1_01.

232سنةمنيمتذحمورابيحكمإق:قيلوقد iسنةإلى

يسيعونالمؤزخينبغضأنالأ،الاسوريةالأدنةحسب.مق.8.2

liftسنةمنحمورابيحكممدةويؤزخون،الاسوريةبالأدئةالظن

الأسرةبدايةتؤزخالحديثةالأدنةبغفقولكن،.مق1091سنةإلى

نحوالحكمحمورابيولايةيخغلماوهو،.مق9216سنةالبابلية

فيكثيرأتؤثرلاالاختلافاتهذهأنعلىم)3(،.ق67.2سنة

0002ألفينسنةنحووهو،إبراهيمفيهعاشالذيالتاريختحديد

معاصرأكانإبراهيمأنعليهابنيالتيالأسم!صختان،.مق

حمورابي.لحكم

منوجميع،إبراهيميفةعلىكانواكفهمالعجمملوكإن:وميل

ملوكهم،أديانعلىالبلادفيالرعايامنمنهمواحدكلزمانفيكان

09.ص6العالمتارلخموجز5()0

/1.458مجلد،العالماتاريخ)2(

1/945.مجلد،الحالمتاريخ5)3(
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موبذان)1(.موبذهومرجغلملوكهموكان

إبراهبم:قصةهنالمستخلصةالعقائد-3

مندعواتفيمعيلاتهاعنإبراهيمدعوةفيالدينيةالعقائدتخرجولم

لإبنهير!شيعنهمند!تإ!:تعالىقولهوح!نمبك،الزسلمنسبقه

84(و83:الايتان/الصافاتسورة371"!سليبربقلمررئ!جاءإذ

يلي:فيماالعقائدهذهولنفصل

والرسالة:الوحي-ا

لأبيه:إبراهيمقولفيالوحيإلىإسارةهنالكأنونعتقد

سو،صرطاأهدكفأئبعغيآتكلتممااتعذهفجآبئقذإقأي!بق

جاءقدالعلمهذاأنفطبيعيئ43،:الاية/مريمسورة191!،

يذعوبأنإليهأوحيإبراهيمأنوطبيعي،الوحيطريقعنإبراهيم

النبيينخاتمإلىأوحيكما،الدينتعاليممنبهالفهأمرهماإلىقومه

إإنا:الكريمالرسوللمحمدتعالىقولهوهوبينهما،والنبيينونوح

النساء/سورة41.!.بقلىص؟منوأفببنلؤجإكأؤضينأكح!إلثكأؤضين!

نأبعدتعالىقولهفيالوخيالثهوذكر،إبراهيمومنهم163،:الاية

ذلكوبعدفيها،يحرقوهأنقومهأرادالتيالنارمنابراهيمنجاةذكر

لإبراهيموهبوأنبمافيها،باركالتيالأرضإلىولوطإبراهيمنجاه

فضلإلتهتموأوجنايأترنايهدوتألئةأو!صفتهئم:ويعقوبإسحاق

211!أعبديئفاوكانوأألر!وةولمشاءوااهـالضكؤالخيتلق

73،.:الايةالأنبياء/سورة

2/57،والنحلاالملل)1(
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رن!إبنهرانتلى)!اذرسلا::اي"أألئة:تعالىقولهومعنى

/البقرةسورة21."..إماماللئاسجاعلكاققالبر،تئهقلكلفز

)وندينه:سأنهجلقولهفيلهاللهمناداةذكروجاء124،،:الاية

"!افمخشيننخزىكذلكإناألرؤي!سذقتتذ!يكإبريضأن

501(.,,40:الايتان371/

ينئألتم)أتم:قولهفيإبراهيمإلىأوحاهاالتيالكتبالذوذكر

النجم/سورة531"!وفى+ألذى!تزهير!هومئ!حففىبما

صف!الادوكألفححفلفىهذاإإن:وقوله37،و36:الآيتان

91(.و18:الايتان/الأعلىسورة1AV"!ومومىانرهيم

ووحدانيته:اله-2

بالثهالإيمانإلىالدعوة،إبراهيمرسالةتضفنتهسيءأؤلوكان

ألمحهدلنءالهةألف!!لغبدهنماذاوقؤيهء!يهتال)إ!:ووحدانيته

هذاوتبئن(Alو85:الايتان/الصافاتسورة371!!نرلدون

مبهغبر،ؤاإنالتؤ!تمتالو(إذمحه،وألذين)..إ:ئرهيص:قولعنكذلك

أبذاواتجغضاأنمذوهوئثنكمئئنماولداي!كفزناألئوولؤمنلتبدونديئا

وقوله:4(:الايه/الممتحنةسورة1.6...وخد.7يأدئهئؤيوأحق

سورة211!أتعفلوتأف!الئهدونمنئعبدوتولمائكزإأث

67،.:الابةالأنبياء/

والأوثانالأصنامأنالحاسمةبالأدلةلقومهإبراهيمبينلقد

تستجيبحتىتسمعولانفعا،ولاضرالهمتملكلايعبدونهاالتي

!دنأوينفعونكتمأؤ!تذعونإذيصثمعوبمرهلإتال:لدعائهم

مافعلولقد73(و72:الآيتانالشعراء/سورة261!،
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معابدهم،أحدإلىفذهب،الأصنامهذهفيعقيدتهمفسادلهميعبت

ليبيق،بيمينهفيهيعمللم!نمفبروترك،الأصناممنفيهامافكسر

تسعطغلموأنهانفسها،عنتدافعأنتعنشطعلمالأصنامهذهأنلهم

علىيدلهمأنيستطيعلمأصنامهمأكبرأنلهموليبينبسوء،تمسهأن

!بيراإلاجذذاإنجحلهر:تعالىقال.معبوداتهمعلىاعتدىمن

لمنإن!ئالهتناهدافعلمنقالوأ!يزجعوتإلةلعفهرفنم

بهءفأتوأقالؤا!إبزهيم7لهيقاليذكرهمفقصمعناظلؤا!البلمين

يالمتناهدافعفتءأنتقالوأ!ئمثهدوتلعلهئمالاسأعينعلى

يخطموت!انوأإن!ثلوهئمهذا!بيرهمفعلهبلقال!جم!بزييص

فىدكسؤاثم!اطلمونأنترإنكنمفقالوأأنفسيزإلى+فرجعوأ!

الدهدوتمنأفتغبددنقال!ينطفوتهئرلاماعلمتلقدؤوسهض

الئهكررهنئغبدوتولمائكزأت!يض!بهئمولاسئايننئملاما

إقال[w-58:الاياتالأنبياء/سورة1,2"!تفقلوتأف!

سورة371"!تمملونوماظقكزوأدثه!لخؤنماأتفبددن

69،.و59:اإيتانا/الصافات

يطعمهمالذيوهو،الهاديوهوالخالقهواللهأقلقومهوبعن

الأمرض،منمرضقبهمالثمإذاشفاؤهمبيدهالذيوهو،وشمقيهم

مناباءهمعليهوجدوامايعبعونأنهممولهمفيلهمحخةلاوأنه

اباءهالمرءيئبعأنوفسادهالرأيسرءمننإنه،الأصنامهذهعبادة

وإلؤنحم(شص!تفبدونكنترهاأفزشرإقال:الباطلفغلفي

صكدفينهوظتنىالدى!آدئدينرل!ا،ل-!ؤأ!ث!!ألائلمون

!مفئ!فهومرضتل!ا!رشتينظحمنىهواإلدى!

ضطثتىلىينفرأنأطمعوالدى!تحيينثزييمتنىوالذى
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JAY-75:الاياتالشعراء/سورة261!"الدلرريوس

شئلمصلرق.وسعح).:اللهأنلقومهإبراهيموبين

وهو،العالمينربوأنه[0A:الاية/الأنعامسورة461..عفما

سورة371!!الفلينبربظتكر)فصا:لقومهإبراهيمقول

لائيه:إبراهيمقالبصير،سميعوأنه[7A:الاية/الصافات

مريم/سورة191.!.يضرولايستمعلامائضبدلم.يأبمقإ.

الممتحنة/سورة1.6.".الهيهراقئين.).هو:وانه42(:الاية

لااللهدونمنتبدوتالذين.إبر).:الرازقهووأنه،ه:الاية

سورة192..!الرزفافهعندفائثفوألؤتالكئمت-

/البقرةسورة21!افليصأالنمميع.).:وأنه17(:الاية/العنكبوت

الاية:/البقرةسورة21"الزيمألؤاب100:وأنه127(:الاية

وائه36(:الآية/إبراهيمسورة141،زحيص.غفورإ.وأنه128،

وأن،ومبدعهنوبارئهنخالقهنوهووالأرضالسماواترب

منسشأتخلقأنتستطيعلااللهدونمقيعبدونهاالتيأصنامهم

2ذفىوأنأفطرهفاتذىوالازض!المنئرترثزنبئبلإفال:ذلك

56(.:الايةالأنبياء/سورة211!"الممئهدينفن

ربي:إبراهيملهقال،رئهفي)1(الملوكأحدإبراهيموحافي

مقيحيي،والحياةالموتبيدهالذيهوإنه:أي،ويميتيحيالذي

وأميت،فأحييذلكأفعلانا:تالالإحياء،بعدأرادمقويميتيشاء

ملكنمرود،:يسمىرئهفيفخاصمهإبراهيمحافيالذىالملكهذا)ن:ميل(1)

اته:وقيل،نوحبنسامبنكوشبنكنعانبننمردهو:قيل،بابل

الببان""جامع.نوحبنسامبنازفخثدبنشالخبنعابربنفالخبننمرود

1/46.مجلد
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اخروأقعل،لهإحياءمنيذلكفيكونأقتلهفلاقتلهأرذتمناشتحي

يأتيربيهوالذياللهفإن:إبراهيمقال.لهإماتةمنيذلكفيكون

مغربها؟منإلهائكصادقأكنتإنبهافأتمشرقها،منبالشمس

الذىإلىتر)ألتم:تعالىقال)1(،وبطلتالملكهذاحخةفانقطعت

يش4الذ!درفىإنرهمقال!انمفثاللهءاتحهانرنهصءفىأ:لرلخمصابئ

منبأالثمتسيأقألئهفإثإبزهمقالوأيتطأخىءأنأقالوييت

الظابينالتؤميهدىلاوألئهكفرائ!ىفبيافغرليمنبهاف!تاتمث!رق

258(.:الاية/البقرةسورة21!9

ما؟تالحقممو.الفه10:أنلقومهإبراهيمبينوهكذا

221،الحبيرالعلىهوالئهاإثآلئطلهوونهءمنيدعوت

62،.:الاية/الحجسورة

إلىفنظر،مفنعةخاضةبطريقةأكبر()اللهأنلهمبعنوقد

أهذا:الإنكاروجهعلىلقومهفقالكوكبا،فرأىالليلفيالسماء

الصنع،البسيطةالأصناممنحالاأحسنالكوكبهذاأنإذرفى"

وقال،ألاظبأحمثلاأقالوذهبغابفلفا،الحجمالصغيرة

لصاحبهالمتناظرينأحديقولكما،معارضةرئهالنخمإن:لهم

مطالبعهوتجهعلىالقولمنبباطلبه،قالباطلقولفيلهمعارضأ

أحدهماخصمهيصححاللذينعندهالفاسديخنالقؤلينبينبالفرقانإياه

فيكبرلأنهالقمرعنذلكمثلابراهيموقالالاخر)2(،فسادويذعي

حالأرأيعم:لقومهقالالقمر،غابفلما،النجمذلكمنالمنظر

3/17.،البيانجامع5(1)

7.164/،البيان)جامع)2(
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إلىرئهيفدهلمولئن،مثلهويغيب،كالنجمكذلكزائلفهوالقمر،

قال،الشمسوطلعتأضبحولماضالأ،حياتهقضىالحقيقةمعرفة

والقمر،النجممنأكبرلأنهالإلههويكونالشمسجرملعل:لقومه

لااللهلأن،الحخةمومهألزمالقمر،غابكماالشمسغابتفلئا

لادائثمفالقه،ونعمهوالاؤهخيراتهانقطعتغابلولأنه،يغيب

قولهفيقومهإبراهيمفيهاأفحمالتيالمناظرةهذهالفهوذكريتغئر؟

قالافلفلئاربئهذامالكويهب!رااللعئهصإفلئا:إبراهيمعن

لبنتالأفلظتآريئهذاتالبازغاأنقمررافلئا!ألافلبأحميلا

تالبمزغةالشتسؤا!ا!ألضانيناثتؤ2منلأ!ونفربئيهدقلئم

قإ!تمئةيهونففابرىءاقيخقؤسقالأفلتفلئاأضبرهدآرقهذا

ائمثركينمفأن!وماحنيفاوالأزضىألشصؤتفطرلفذىوتجهىوخفت

7:الايات/الأنعامسورة61"! i - 7 I]برهوبذلكفالئه

المتغيرةالكائناتهذهمناكبرلأثه،الشمسورفيالقمروربالتجوم

الله.دونمنتغدأنيصخفلاكفها،

كانالذيالكوكبذلكرثكذلكهواللهأنيعبتوبذلك

تكونقدالتيSiriusاليمانيةالسغرىوهو،الزمانذلكفيمعبودأ

فيمكتوباكانمفاأتهذكرناوتد،بابلإلىمضر)1(مننقلتعبادتها

سورة531!"أالثتقرفىرلتهوإوأن!:تعالىقولهإبراهيمصحف

.(94:الاية/النجم

مبدأمعظهورهايتفقالتياليمانيةالعئغرىيعبدونالمصريينمدماءكان)1(

فيالسبعةالنجومأحدهوالكوكبوهذا،الوسطىمصرفيالنيلفيضانات

Canisا!برالكلبكوكبة Major،سهرأوائلفيالماءمنيختفيوهو

يولية/سهرمنتصفحواليالرقجهةفيالظهورالىيعودثم،/حزيرانيونية

1/378.مجلد،العالم)تاريخ،دقائقببضعالثصىسروققبلتموز،

123
http://kotob.has.it



الاخر:واليوموالحسابالبعث-3

يحييسوفالفهوأنبغثأ،هنالكأنرسالتهفيإبراهيموبين

عملواماعلىليجازيهمماتواقديكونواأقبعدجديد،منالئاس

الاخراليوموهو،الذينيومهواليومهذاوأنالذتيا،الحياةفي

قوله:وهو،إبراهيملسانعلىذلكالفهذكر،موتبعدهليسالذي

يؤسضطئتىلىيغفرأنأطمعوالذى!تحيينثزييمتق)والذى

ذلكومعل82،و81:الايتانالشعراء/سورة261،!ألذيت

مالينفعلايؤم!يتبثونيومتخزفىإولا:إبراهيمدعاءفيجاءما

الشعراء/سورة261"!سليربققيافهأقمنإ!!بؤنولا

98:الايات - AV،هنأتخذقى.إتما).:لقومهإبراهيممولومعله

يكفرأتقيمةيومصثزألذيخأألحيؤشفىبينكنمفوذهأؤلئاألتهدون

/العنكبوتسورة192"بضف!ايقضحمويلحفيغنهىئتصحم

اليوموهو،اليومبهذايؤمنونالذينأن)براهيموبئن25،:الاية

يجازونالتيالطيباتيعملونسوفلأنهم،يسعدونسوفالاخر

واننقءافالجداهذاأتجملرئيإتزهضقال)دية:تعالىقالخيرا،عليها

/البقرةسورة21"الأخروانؤيصيأ!همئنهمامن5هنأث!زتمنأنله

126(.:الاية

هوالفهأنإبراهيمصحففيمكعوبأكانبأئهالثهذكروقد

ذكورهمالبشر،خلقالذيهووأ"نه،والحياةالموتبيدهالذي

منينشعهمأنعليهالذيهووأنه،المنوئةالحيواناتمن،لاناثهم

سأنه:جلمال،العدمعنالنطفهذهأنشأكما،أخرىمزةالعدم

مزالم!وفى+الذىدمابزلجر!مومئ!حففىبمايدئألثمأأتم

سؤفسضي!وأن!سسماإ،ل!دنسنلئسوأن!يزئوزرهـزؤ
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وأن!!المنعهنرئكإكوأن!الاوقىالبز!ئحزدهثم!يرى

ألذبهرألزؤجتنخدق!وأفىويظأماتهو!وأن!وأئكلأضكهو

531"!الأخرئألتثأةطةوأن!تمنئ)ذاتطف!من!وآلانثى

47،.-36:الايات/النجمسورة

،أخرىحياةالدنياالحياةهذهسمتلوانهلقومهإبراهيمبئنوهكذا

وان،للحسابجميعاسيقومونوأنهموالفناء،الموتبعدفيهايبععون

الرسلبهجاءبماإبراهيمجاءوهكذافيها،شكلاحقيقةالاخراليوم

:الاخرةبأنوذكرهم،اليومذلكملاقاةمنالناسوحذر،قبلهمن

وموصىإنزهيم!ف!الأوكألفحفلنىهذاإن!تقى+و3إ..صإير

17،91:الايات/الأعلىسورة871"!

فيهما:والخلودوالنارالجنة-4

وأالجنةهوالاخراليومفيالبشرمصيرانلقومهإبراهيموبئن

جنةفييجعلهأنلرئهوسؤالهإبراهيمدعاءفيالجتةذكروجاءالنار،

الشعراء/سورة261!"أنميصجئؤدلئةصمنإويت!قنى:تال،النعيم

فيإبراهيمقصةفيعنهاالثهحكاهفيماذكرهاجاءكما.9(.:الاية

09،.:الايةالشعراء/سورة261!،لقنقبنتجئةإو6نرلذء:ولهق

بلدأمكةيجعلان،إبراهيمدعاءعلىرذأقولهفيالنارالثهوذكر

كنرومنقالالأخروانويريأدئهمتهمءامنأمن:العمراتمنأهلهيرزقوأن،امنأ

الاية:/البقرةسورة21،المصير!ينسألئارعذالياك7أضطزنئمظي!؟فتع!

لسانعلىتعالىقولهومثلهالخلود،معنىيؤديالمصيرلفظأنوأرى،126

ئضالذتجأا!يؤوفىبينكتمئوذةأؤثئاأدئهونننأتخذنز.إتما10:إبراهيم

الارومأونكمبغص!ادغضحمويفمفببعقئححميكنرالفيمةيوس

.25(:الآية/العنكبوتسورة1192نصريتفنلصموما
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ذكرمقامفيتعالىقولهفيصراحةالنارفيالخلودذكرجاءوقد

ائكبزىائاريفل)أتذى:هوالأسقىأنمنإبراهيمصحفنيجاءما

و12:الايتان/الاعلىسورة871"!تحقولايهايئوثلاثم!

)1(.تنفعهحياةيحياولا،فيسمريحفيهايموتلا:أي13(

أنزلتالعيباللغةتعالىبقولهقومهخاطبإبراهيمأنسكولا

بهتصماأيقلتموقيل!للناوينا!حيم)وجمذت:إبراهيمصحفبها

همنجهافكتكبؤا!ينصرونأؤين!ونبمهلالئهدونمن!نقبدون

انئألئه!يحئمونيخهاوهتمتالؤا!أتجعونإنليسوجؤ!واتفاون

الاأضلتآوما!النلمبنبرتدنسؤليهمإ.!نينضلللفىكا

كرلأأنفلؤ!حممصديتيولا!شفعينمنلنافما!المخرمون

[\2.-9\:الاياتالضعراء/سورة261،!أتمؤنينمنفبهون

وندمهمفيها،تخاصمهموبيانالئارأهلحألةإيضاحفيزيادةوهذا

دماسراكالعالمينبرفيوكقرسئىءعملمندتياهمفيقذمواماعلى

.إيمانعلىعنهاليموتواالدنياالحياةإلىالعودةذلكبعدوتمنيهم،به

:رستغفالاا-5

ديانةفيتقرركمامندؤهوتقرر،إبراهيمقضةفيالاستغفاروجاء

ماوتركوحدهبالثهالإيمانإلىأباهإبراهيمدعافقد،قبلمنالزسل

له:وقال،ذلكفيللعفكيرأبوهفأفهله،الأوثانعبادةمنقومهعليه

بى؟ثإتربئلكساشغفرعيكصبمقال!ملئاوافخزنيإ..

لكإلاثتتضفرق:وقال47،و46:الايعان/مريمسورة191!"حفئا

لرصولهتعالىكقولههيالكريمةالآيةهذ.أقونرى03/99،،البيانجامع5)1(

بخففولافيموتواعليهمي!نىلاجهنمنارلهمكفرواوال!بنة:النبيينخاتم

36،.:الابةفاطر/صورة351كفوراكلنجزيكدلكعلابهامنمحنهم
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ولقد4،:الاية/الممتحنةسورة11.6ثئبمنأفومنلكأتلكوما

إذاإلانتيجةإلىيؤذيلاالاسعغفارأنإبراهيمرسالةفيتعالئالفهبعن

فيههوماعنورجع،الصحيحالذينإلىاهتدىقدلهالمسعققركان

ثبتتلمقطلبهبجوزلاكذلكالاستغفارأنتعالىاللهوبئن،غوايةمن

إلألإيرانزبصأمتتنفار؟تإوما:تعالىتولهوهو،للدينعداوته

إبزهيصإنمنهتبريمدلهعدؤأن!7لانجينفلئاإئاهوعدهأئؤعد:عن

1):الاية/التوبةسورة19!"صليرلأبرء ] l i.)t

لمقوسريعتهإبراهيمدينفيمقزرأالاستغفاريكونهذاوعلى

،والنفاقالكقرعنبعيداالنئةصادقوكان،رئهمنبعنةعلىكان

كانولهذا،رحيمغفاراللهبأنويوقنرئهينشقفرأنالمؤمنوعلى

لاإفىسا:ويقولونويستغفرونهرئهميدعونإبراهيمبهدىاهتدواالذين

106!،الحكيصا!بفأنتإتكرباباوأغنركنرؤائقذينتنةتحعنا

،.ه:الاية/الممتحنةسورة

لتوبة:ا-6

يرفعانوهماداسماعيلإبراهيمدعاءفيالعؤبةأمراللهوذكر

و(نجحقاإرئاقولهما:وهوعليهماالقهيعوبأنالبيتمنالقواعد

أنتإتكعيننأوئمثفاسكناوأرنالكفمئملمةأمةذرئتأهـهنلكشلمين

ناوأفتهالنبيينخاتممحمدأاللهنهىمقامفيالكريمةالآيةهذ.الذذكرولقد)1(

تحالى:قولهوهو،جهنمأهلمن6نهملهميتبينانبعدللمثركينيستغفروا

منترلىأوليكانواولوللث!ركينبستنفرواأنأمنواوالذينللنبيكانةما

ومثل113،:الاية/التوبةسورة19أالجحيمأصحابأنهملهمتبينمابعد

لهمتسننفرلاأولهماستنفرة:المناففبنفيالكربملرسولهتعالىفولهذلك

واللهورصولهباللهكفروابأنهمذلكلهماللهبنفرفلنهرةصبمبنلهمنسننفر)ن

85،.:الاية/التوبةسورة19الفاصقينأالقومبهديلا
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إبراهيمبينولقد128(:الاية/البقرةسورة21!"الزصيصألعؤاب

اللهأنقولهوهو،الدينيومخطيئتهلهفيغفر،توبتهالئهيقبلأقأمله

سورة2614الذيبيؤسضطئنىلىبففرأن.أطمع10:الذيهو

82(.:الايةالشعراء/

ووسوسته:وجنودهالشيطان-7

يأبهوالمالذينأطأعهإذ،إبراهيمزمنفيالثثيطانعبدولقد

الله،دونمنإلهالهموجعلوه،برسالتهميؤمنواولموالنبيينبالرسل

توغدمافيهمونفذ،الباطلةالعقائدمنإبليسفيهمبثهلماوخضعوا

،ادمقضةفيقذمناكما،لهمالدنياالحياةوتزيينإضلالهممنالثهبه

وطقاإ؟دائبحؤ!ئ!إنليسعلئهتمص!ذقإولقذ:سأنهجلقالولذلك

02،.:الايةسب!سورة341!"المؤنينئن

تولفيقدفنا،الذيالئخوعلىالسيطانعبادةالفهوذكر

عصتاللزئهقكانالشيطنإناالثمئطنلقبدلايأبقة:لأبيهإبراهيم

هـفا!ثصيالنفتكونالزخمقئنعذالييمشكأنأخافإقيأبمق!

45،.و44:الايتان/مريمسورة191د!

وجنودهإبليسومصير،الشيطانعبادةمغئةلقومهإبراهيموبئن

لتغاوينالمجمأوبرزت:تعالىمولهوهو،لغوايتهاسعجابمنوجميع

يئصرينأؤيخصرنمهلالئهدونهن!ئقددنممترماأتنلتمدرقيل!

سورة261!!ا!مونإئليسوحو!والضاونهتميهالكتكبؤا!

59،.-19:الاباتالشعراء/

الشفاعة:-8

لهي!نشجحتولم،رسالعهعنركبمنأقإبراهيمرسالةوب!ينت

128
http://kotob.has.it



فيذلكالفهذكر،لهيشفعشفيعايجذفلن،رئهالئهيعقولم،ولدعوته

مجصمون!فيهاوهتم)قالؤا:إبراهيمقصةفيالنار،أهلتخاصممقام

إلاأضفنآوما!الفلينبرثدنمؤليهمإ!!ئينضئللفىكثااننالئه

فبهونكرةلاأنفلؤ!حممصدبقولا!ثنفعينمنلافما!ألئخرمون

152(.-69:الاياتالشعراء/سورة261!!أنمؤنينمن

مورثة:غيرادمخطيئة-9

قدادممعصيةأنمذعونفيهيدعيزمانسيأتيأئهاللهعلموقد

!العهدكتابأهلبهايؤمنالتيالعقيدةوهي،بغدهمقنمنصلهتوارثها

المبحثفيادممعصيةعنالكلامعندبئناكما،النصارىمنالجديدأ

اللذينوالجديد""القديمالعهدينمنكلفيائههنالكذكزناولقد،الأول

الولدحملينفىما،والنصارىاليهودعندالمقذسالكتابيضمهما

الابنحملينفيما)وموسى(إبراهيمصحففيجاءولقد،ابيهلجريمة

كما،الأرضوجهعلىاخرانسانأيأوأبوهيقترفهاجريمةأيمسؤولية

الدينأصولمنأصلهيالقاعدةوهذه،عملهعلىإلايعابلاأنه

واترهير!موسئصحففىسايننألتمإأتم:تعالىقولهوهي،الإسلامي

سىماإلال!دنسنلئسوأن!أخرئلؤيىونرةئزرالأ!وفى+الذى

93(.-36:الايات/النجمسورة531!"

531!،أخرئوزبىوزر!ئزرأأ!أنهعلىالنصقأنويلاحظ

النبيينخاتمبشريعةالخاصالقسمفيجاء38،:الاية/النجمسورة

لتس)وأن:كذلكالكريمرسولهعلىالفهأنزلكما،الكريمالقرانفي

أغنر!فل:الكريملرسولهتعالىقولهوهو!"سئماإ،ل!فمن

زرولاعلتهأإلانفسص!تكملاولاشىصرتوهور،باأبنىألئه

هذاالفهذكروقد164(:الاية/الأنعامسورة61.،.أضئوتذوازر:
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توله:وهوتاكيدأ،،الكريمالقرانفيأخرىمواضعفيالحكم

يققنهصننبااتقينةيؤملاو!جعنقهفىطبه!أئزمتاإلنقأو!ل

فإنماأفتدىئن!حسيئاعثكآيومينفسككنئكئنكآقر2!منعؤرا

-3I:الآياتالإسراء/سورة171"!رسولانجغثصتئمعذبين

لاتهلهاإكثتلةتدخدلنأخركلثدؤواونءقر)ولا:وتوله15،

فنسهيزكلن!نماترجمقومن...تزياذا؟نولؤيفئءمنهئحط

تزرإولا:وقوله118:الايةفاطر/سورة351"الم!يرافهل!لى

إن!تحملونكنثمسافينئثكمئز!ئمرئبهراكثمأخرىلقروانر

،.V:الآيةالزمر/سوره193"ألضدوريذالطلجر

نأونفت،المغروسالذتبعقيدةإبراهيمصحفنفتوبهذا

إلىتابادمأنالأولالمبحثفيذكرناولقد،معصيعهبنوهحملادم

عنه.وعفىتوبتهقبلالنهوأنرئه
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السابعالمبحث

الدينيةوالعقائدلوط

معاصراوكان،إبراهيمزمنفيقومهالىلوطأاللهأرسلولقد

جاءماهناوسنذكربعد،سيأتيكماإبراهيمبرسالةمؤمنأوكان،له

بينةالتيوالعقائديةالزمييةالعلاقةنذكرثم،الثهكتابفيلوطعن

والنبثينالزسلهنغيرهوبينبينهالتيوالعلاقة،جهةمنإبراهيموبين

.أخرىناحيةمن

الله:كنابفيورسالتهلوط-ا

!):إبراهيمقصةالعنكبوتسورةفيذكراقبعدتعالىقال

"!اطكيصأنعريزهوإت!رئي!لىمهاجرإقوظللوفىل!ثاهن

قالإد"ولوثا:سأنهجلمالثم26،:الايةالعنكبرت/سورة192

نفأصرمقيسبقحمصماالئحضمةلأتونإثحئملنؤمه،

فىوتأتوتألشيلوتفطعون(ل!صالل!توتأينكئم!أنفلمبن

يحذابأئتناءقالو(أنالم-!مرةجؤبكا%فماألمنحرصناديكم

القزمصملىأن!فير-مالى!الضدمينمن!نتإنأدنه

أهلمئدكؤا)تافاالرأبأدب!ثثئابزهيصزئدنآجاءتودنا!ا-لفسدبن

نالؤالوممأفيهاإبرتال!بخلمبصانوأأفلهاإنانتريةئذ.

الفبزيفمن!اشاائرأتإلاوأهدلنخينهفيهآبمناعلرنحف
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لاوقالؤازز4بهئموضاتبهيق!سىءلوثارسلناجاءتأن!ولضا

القبزيفمف!انتائ!إتك!لآوأهلكنخوكاناتحزنولاتخص

كانوأبمااالمئماصهفرتجزاانقزلةهذهأهلعلمنزثوت)1(إنا!

192!!يغقلونئقؤ/نجةءايةمنهاترتحناولقد!يفسقوت

35،)2(.-28:الايات/العنكبوتسورة

أضهنملمقال%!أقرسلل!لو!مؤم)كذبت:سأنهجلوقال

وصما!وأطيعولؤألئهفانقوأ!أملإ!رسولملكتمإق!ينقونألالو،

منالذكرانأئآتون!الفلم!رثفىا!أتجرىإقأخرطمنفيأفئ!كنم

وتطقومإشمبلأزؤصكئمتنرئبهمل!ضلقماوتذرون!ألئلمين

ئنلعملكرإقفال!المخرصمنليهوننئلردطتهلزلين!قالوأ!

،إ!أتجحينوأهله7فنخينه!يغملىنمئاوأقلىئحقرت!أنفالين

مطرفصاءثط!ك!عنيموأتطرنا!الأضرينبزبمثم!الفبربنقعجوزا

173،.-016:الاياتالشعراء/سورة261"!اكمدرفى

أجمحإت!وأقد7محتتهإ!!المرسلل!لمنلودات!:وقال

/الصافاتسورة371!!الأخييندشناثئم!ا!حنفىصمزا،

.(136-133:الايات

فيهابرتجاالقالازض!إلىولوطاإونخئته:ولوطإبراهيمفيوقال

؟نتالقانقزصدهةصتونجبنهوجمفمامخئاءالجنهولوطا...!لففلمبن

:91)تكوينملح(عمودفصارتورائهمنامرأة)ونظرت:القديمالعهدفي)1(

.)26

فيمومهلاهلاكلرطالىذهابهمأثناء،ب!براهيمالملائكةمرورذكروجاء)2(

151و83،-96:الاياتهود/سورة111الهكتابفيآخربنموضعين

74،.-51:الاياتالحجر/صورة
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منإئ!رحمننافىو%لحته!قسقينتؤهـسؤلم؟لؤأإنهص!هحثتقمل

75،.و74و71:الاياتالأنبياء/سورة112"!الضلحين

واشصاتئحشةأتآتوتلقؤمه*صقالإد)ولوطا:وقال

ح!ص.
ومأنتغبلالشاصدونهنش!هؤالرعاللأتون(ينكنم!تبشووت

لوفىءالأخربراصنالوأأنإلاتؤيهءجوالي!اتنعا!!تخهلوت

قدزنفااقرأت!1،اإقله7فأنجيته!يبفرونأناسىإتهخقريتكنمقن

271!!النذرينمطرفساءئط!يمعلتهماإتطرنا!اتقبرتمن

58،.-54:الايات/النملسورة

ءالإلاصاسباعلغئمأزسفنأإنآ!بالذرلولم!م)كذبت:وقال

رلقذ!ثكرمننخزىكذلكعندنافننضمة!!دسرئحيئهملور

أغينهخفطمئناضتفهءعنزؤوولقد!بابذرفنمارأ!بط!ثتناأنذرهم

عذابونوقوأ!نضتقزعذاليبكزصنحهمولقذ!ونأيىعنابفاوترأ

93،)1(.-33:الاياتالقمر/سورة541"!ونذر

سورة531!"غممئئهافغثئعها2(>!أهوئإوالمؤنف!:وقال

.،45و53:الايتان/النجم

الكريملرسولهتعالىقولهفيالزسلمنغيرهمعلوطذكروجاء

وثمودوعا!رلؤءقؤمفتلهم!ذبتفقديكذبوكإ!نالشيين:خاتم

نأتليتمومىوكذبمذيخ!وأصحخب!ئولحروتؤم)بنيموتؤئم!

الحج/سورة221"!نكير!انفكثفأضذتهمثزلفكقريئ

ألا"ؤنادذوويرعونوعابريغئؤمتجلهتمإكذبت:وموله44(-42:الايات

83،.-08:الآيات/الأعرافصورة71وراجع)1(

لوطمومقرىوهي،انقبت:ايباهلها،ائتفكتالتيالقرى:هي،المؤتفكة)2(

وأسقطها.اللهاهواها
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؟إكلإن!الاحزأبأؤلبهكلثبهةوأضبلو9وقوموثمؤ!

-12:الاياتص/سورة381"!عقا+فحقألزسل!ذدي

وفرغؤنوعاء!وثمودالرمقوأضنينوجتؤمفلهزإكذبث:وموله14،

"!وجمدغقالرسلكذلي!نجغوئؤمالأنكةوأضئي!ثووو!ضن

ئقذبمثلأأدته)!رب:وقوله14،-12:الآياتق/سورة1.5

سبضعبادنامقغتدتنتختصاتالوروائرأتنوجأه!إتكفروأ

ألذاظينءالنارادخلا!بيلشثااللهمنعنهمايف!نيافكفنانتاهص!

ءاتئتهأحختنا)وتفك:وقوله01،:الايةالتحربم/سورة661!9

لجص!محيررئثإنفثماءئندرجمغنرفعقومهفىإئزهيص

2-2ءمىصط
ومنقتلهنهدياودؤحاهدشاصلأويغقوبإشحقله"ووهئنا

نجزىكذلكوهرونوموسىويوسفوأبوبوستئنداوبرذزئته

المئلحين!تنصوائاسوعيصئوئحيئوجمرتا!اتصخم!ين

ومن!الحنمينعلنضئناوصلأولوطأويودنسوالي!عرإشنعيل

61،!ئستقيرصروإكوهدشفضوأتجئثتئموإص!ت!وزفىئهخءابابهض

87:الايتان/الأنعامسورة -.)rA

ونسبه:لوطزمن-2

الملائكةأنتعالىاللهذكرفقد.لإبراهيممعاصرألوطكانوقد

كمانواالكبر،علىيلدانهبمولودوامرأتهإسحاقيبسرواأنامرواالذين

كانواالذينفومهلإهلاكلوطإلىهاببالذنفسهالوقتفيمأمورين

قالؤابالبشرئإنزييصرئلنآجآبأولما:تعالىمال،السيناتيحملون

إبرقال!لجلمبحان!!أهلهاانانقردؤهذهأهلمفلكوأ)نا

!انتانرأتم!إلاوأئله7لننخين!فيهابمنأغلرنخفتالؤالوثافيها

32،.و31:الايتان/العنكبوتسورة192،!الفبريفهن
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نأ،المسلمينمنالمؤزخونعنهانقلالتياليهوديةالمصادروفي

وكان،عمهدهابراهيمإبراهيماخيابنوهو،تارحبنهارانابنهولوطأ

فلسطين،أرضإبراهيمنزل،الشامإلىإبراهيمعفهمعهاجرتدلوط

وفي.اللهإلىيدعوهمسدومأهلإلىالفهارسله،الأردنلوطونزل

لوطأ.هارانوولد.وهارانوناحورابراهيمتارح)ولد:القديمالعهد

وأخذ،الكلدانيينأورفيميلادهأرضفيأبيهتارحقبلهارانومات

امرأةواسم،سارايإبرامامرأةاسم،امرأتينلأنفسيهماوناحور)برام

ليسعاقرأسارايوكانت،بسكةوأبيملكةأبي،هارانبنتملكةناحور

كنتهوساراي،ابنهابنهارانابنولوطأابنهأبرامتارحوأخذولد،لها

أرضإلىليذهبوا،الكلدانينأورمنمعهفخرجوا،ابنهأبرامامرأة

وخمسمئتينتارحأياموكانت،هناكوأقامواحارانإلىفأتوا،كنعان

32(.-11:27)تكوين(حارانفيتارحومات،سنين

تارخ

هيم(براا)مأبرا

-

سحاقاعلسما)

زانهاحورنأ

لوط

:لوطرسالةفيالعقائد-3

فيقضعهحسبلوطرسالةفيالعقائدتفاصيلاللهيذكرلم
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لوطرسالةفيجاءماأنإلىتشيرايةهنالكأنهالا،الكريمالقران

الايةوهذه،إبراهيمرسالةفيجاءعماماسيءفييختلفلا

معنىيؤديماوهو،بإبراهيمامنلوطابأنتخبرالتيهيالكريمة

معاصرأكانقذفناكمالوطأأنخاضة،بتفاصيلهالذينوحدانية

أهـ:ابراهيمذكربعدتعالىقرلههيالكريمةالايةوهذه،لإبراهيم

"!أطكيصالحريزهوإثف!ربئالىمهاجرإقوفاللوفىل!فامن

قصةفيأخباراهنالكأنالا26،:الاية/العنكبوتسورة192

العقائد:هذهبعضالىتشيرلوط

ووحدانيته:اله-ا

بوحدانيعه،والإيماناللهعبادةإلىقومهدعالوطأأقسكولا

وأنه،إهلاكهمبيدهالذيهواللهوأنسديد،الفهعذابأنلهموبئن

عنه.نهاهممايختنبواوأق،يطيعوهوأق،يعقوهأنفيلزمهمربهمهو

لسانعلىتعالئتولهفيجاءفقد،بعقواهوالأفربالفهالتعريفأئا

الحجر/سورة151!،تخزوبؤولاألئهأاإلفو(:تومهيعظلوط

عنتعالنقولهفيجاءفقدالفهبطشمنالتخذيروأئا96،:الاية

القمر/سورة541!أبأبذرفتمالما!بطشتناأنذرهمإولقد:لوط

36،)1(.:الاية

بالرسالة؟الايمان-2

ورسالةبرسالتهالتصديقإلىمومهدعالوطأأنكذلكشذولا

يهدايةالب!ثمرمنالزسليرسلالفهبأنالتصديق:أي،كافةالزسل

منسبقهمققالكمالهمفقال،ربهمرسالاتوتبليغهمالناس

يصدموا.ولمبالإنذاراتفكوا،بالعذابأخذتنالوطأنذرهمولفد:أي)1(

Ir1

http://kotob.has.it



قولهمنيقهمماوهو،بالمزسلينالتضديقيفزمهمأئهالمزسلين)1(

الشعراء/الاية:سورة261!"أفرسلل!لو!قؤم)كذبت:تعالى

كماالنخو،هذاعلئمنلمقذلكفيذكزناهمانعيدأقونرى016،

الشعراء:سورةفيجاء

ننقونالانوخأشمرلمئمقالط!إذانمرسلينلؤحقؤم)!بت

6011.و501:الايتانالشعراء/سورة261.،!.

!..،لننونألاهووثغوهنملنمفال!إ.ائمرسلبنعا"إكذبت

124(.و123:الايتانالشعراء/سورة261

لئقونألاصنخأضهتملممظل!تجالمرسلبنث!ود)كذبت

.[ا42و141:الايتان/الشعراءسورة%"1."!.

لنقونألالو،أشهنملتمقال!أأنمرسلل!لو"قؤمأكذبت

161،.و016:الايتانالشعراء/سورة01261!.

قولهوهوبعدسنبينكماسعيبرسالةفيجاءهذاومثل

نقونأ!شيئبلمنمقال!!انمرصل!بييهةأضيإكذلي:تعالى

vv(.1و176:الآيتانالشعراء/سورة261!"

:والعقابالذنب-3

يعاقبالثهمعصيةفييتمعلالذيالذتبأنلقؤمهلو!بئنولقد

لقومه:لوطمؤلفيجاءماوهو،المجرمينيعذبالئهوأن،عليهالمزء

ا!اتمنحرصناريكمفىوتآتوتألشيلوثخطحونألزجاللالؤتإينكتم

وصالح.وهودنوحمصصفيذلكعنكبناههاراجع)1(
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منصضتإناللهبعذابائتناتالواأنإلاقؤير-جوا%كا%

92(.:الاية/العنكبوتسورة192!،الضدتين

والنار:والجنةوالتوبةالاستغفار-4

عنوالاقلاع،والتوبةالاستغفارإلىقومهدعالوطأأنشكولا

صدقتمتى،التوبةويقبلالذعاءيعنممعالفهأنلهموذكر،المعاصي

العزبمة.وصختالننة

البعثعنسيئألقومهذكرلوطاأنكذلكعتدناشكولا

منرسالعهينايسبمالهمبئنوانهوالنار،والجنةوالحسابوالقيامة

ماوهو،المزسلينمنسبقهماومنإبراهيمفعلكما،الدينيةالعقائد

ورسالته.لوطقصةمناستنعاجهيمكن
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الفامنالمبحث

وإسحاقإسماعيلى

إبراهيمابنهوداسماعيل،)براهيمولدافهما،واسحاقإسماعيلأما

منقريبالفرمىأمامقريةمنمضرمنقبطعة،هاجرتسفىوأمه،البكر

سنة)1(.تسعينابنوهولإبراهيمولدإسماعيلإن:وقيل،مصرفسطاط

دابراهيم،سنةبثلاثينإسماعيلبعدولدإنه:فقيل،إسحاقأما

بنبتوئيلبتهيأئهسارةإن:وقيلسنة)2(ومثةعشرينابنيومئذ

بنأرفخشدبنسالحبنعابربنفالخبنأرغوابنساروغبنناحور

سنة)4(.وثمانينمئةابنوهوماتإسحاقان:وقيل3(نوح)بنسام

يقولولهذا،سنهمنكبرعلىإبراهيمولددماسحاقإسماعيلمنوكل

إسنعيلالكبرعلىلىوهميالذىللهإاتحضد:إبراهيملسانعلىسأنهجل

ولقد.93(:الاية/إبراهيمسورة411!!ألذعآلسمغدرقإنوانمخق

لرسالته.منهماكلااللهاصطفى

)سماعيلهاجرولدتلماصنةوثمانينستابنأبرام)وكان:القدبمالعهدفي)1(

.(61:61)تكرين(لإبراهيم

ابنه(اسحاقلهولدحين!شةمئةابنابراهيم)وكان:القديموالعهدوفي)2(

5)تكوين :.)1Y

127عنتوفيتسارة)ن:وتيل548و47صا/ج6الكبرىالطبقات5)3(

.121/الزاخر،"البحرسنة

35.28:تكوين)4(
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اسماعبل:-ا

:القرانفيذكره-أ

خاتمالكريملرسولهقولهفيالقرانفيإسماعيلاللهوذكر

نعارسو،و؟ناتوغدصادق؟نإت!إكعيلآ!نفق)وابهر:النبيين

191!!مرصئارنهعدو؟نوالزبهؤه!الفلؤهأفل!يآمرو؟ن!

اياتمنايةفيإسماعيليذكرولم55(و54:الايتان/مريمسورة

الاية.هذهفيإلامنفردأالكتاب

منالقواعدرفعذكرعندإبراهيمأبيهإلىمضمومأإسماعيلاللهوذكر

إنزهرئتاسمنوأعذوأوأتائفاسثابةائيتصمفنا!و!:قولهفيالكعبة

والزضعوالحبهفينللظابفينبيقطفراأنوإشئعيلإنزهضإلى+وعهذنامصل

ءامنمنألثمزتمنأفل!واننقافا0بلداهذاأنجعلرثإبنهضتالوإز!ألعئبمد

وبثسألارعذابإك7أ!طؤثتمتليلأفأتتبماكنرومنقالالأضوايؤيريأللهمئنهم

أنتإتكمنالتئلرئناوإئمنيلأئيتمنأئقواعدإبنهريرءوإد!المصير

وأرنألكضتلمة(ئةذزئتأهـبنلكشلصينوأنجعقنا!رئاأنمايصالشميع

تجلوأقنهمرصسلافيهنموأبعثرشا!ألزصيصألؤ"ابأنتإتكعيننآوقتفاسكنا

الحكيص!أنعييزأنتإتكويزبخهنموالحكمةالكتبويعفمهرءاي!كعيغخ

فىوإئهألذتيافىاضطفيتهولقدنقص!سفهمنإلاإننهرتلعنيزغبومن

الفلمين!لرت(قملنثفألأسنلغرئه،ل!فالإذ!ال!لبلمنأ!خرص

الآتموتنفلاالدينلكمأضطنئأدتهاني!نىولعقولببيهإننهضبهاووضى

.(132-125:الايات/البقرةسورة21"!ئئل!ونوأقص

كنتخ)أنم:قولهفيالزسلمنغيرهمعإسماعيلاللهوذكر

قالوأبعدىمنتقبدونمالبنيهقالإدأنمؤتيعقوبحضرإزثهدآء

لاونخنؤصدأإلفمالىائحقد!نمنعيلإبزهضءايأبكوالهإلفكلغبد
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وإشمئبلة:وفوله(133:الاية/البقرةسورة21!"ممتصلمون

الأنبياء/سورة211!أال!ابذئن!لالكفلأوذال!رديى

ؤأواليسعإنمنعيلإوابهزالأنبيأء؟خاتملرسولهوموله85(:الاية

48(.:الايةص/سورة381الأخيار،هنو؟الكفل

أؤصئعبماإناة!:النبيينخاتمالكريميرسولهسأنهجلوقال

إبزهيصالموأؤحئنأبعرؤمنوأفببنلؤجإكأؤضينماكص!إلك

وهرونويولشوأيؤبوعيسىوألاممباطويغقوبوإشحقوإشنعيل

تتلمنعلئكقصقهتهئمتذورسلأ!زبوراداؤدوءائئناوسيئق

زسلأ!نلبئاموسقاللهو!فيبخئثنفصصهنمننمورسلأ

أفهوكانالزسلبعدحخةاللهعللفاسيكونلئلأومذرينئبمثرين

165،)1(.-163:الاياتالنساء/سورة41،!صكيما!ليزا

اسماعيل:رسالةفيالعقائد-2

العقائدنفسهيإسماعيلرسالةفيالدينيةالعقائدانوطبيعي

مناسعنتاجهيمكنمابعضولنذكر،أبيهإبراهيمرسالةفيجاءتالعي

رسالته:فيجاءتالتيالعقائدمنب!سماعيلالخاصةالكريمةالايات

والوحدانية:الألوهية)1(

أرسلومد،والوخدانيةالألوهيةهيالعقائدهذهأولىلان

بالصفاتووصفه،ووحدانيعهبالثهالإيمانإلىالناسلدعوةاسماعيل

إلى،حكيمعزيزرحيمتوابعليمسميعبأتهتعالىكوصفه،الالهية

والسمعبالربوبيةالإقرارأفا،بالضرورةالمعروفةالصفاتمنذلكغير

و84(:الابة/عمرانالسورة31و136،:الاية/البقرةصورة21:وراجع)1(

86،.:الايةالأنحام/سورة61
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إسماعيلدعاءفيجاءفقد،ذكرناهاالتيالصفاتمنوغيرهماوالعلم

إئكمنآلقئل.زبنا.):قولهما،البيتمنالقواعديرفعانوهمالابراهيم

لكنسلمةاتةذزتتأهـبنلكمضلمينو(ضمتارتا!انعليصأالتمميعأنت

رسو،فيهموأنعثرشا!ألزحيصألتؤابأنت)تكعيننأوشتفاسكناوأرنا

أنعيينأنتإتكويزكبهثموالحكصةالكننيوبعفمهر.اينكعيغخيتلوأفنهنم

.'\[9-127:الآيات/البقرةسورة21"!الحكيص

فيؤخذ،إليهاالدعوةومفروضيةبهاوالإيمانبالوحدانيةالإمرارأئا

ماالنيهقال!أنصؤتينقوبحضرإذثهدآءكئتخ)أتم:تعالىتولهمن

إلف!وإتحقلانمنعبلإنرقصءابابكوإبهإلفكننبذقالوأبغدىمنتغبدون

.(133:الاية/البقرةسورة21!"م!لمونلاونخناوصا

:والنبوةالرساللأ()ب

،والنبوةبالرسالةالإيمانبضرورةقومهإسماعيليبلغأنوطبيعي

الاية:/مريمسورة191"ئش!رسولى..).:اللهتالكماكانفقد

كماهذافعلوقدالأنبياء)1(،برسالةالتصديقالإيمانسروطفمن54،

مبل.منكفهمالرسلفعل

النار:وعذابالآخراليوم)ب(

إليهودعتأبوهفعلهمافعلإسماعيلأنكذلكسكمقوما

عذابمنالاخراليوأفيوماالاخر،باليومالناستعريفمنالرسل

وعهذنأة:تعالىقولهمنيؤخذوهذا،جهنمنارفيالمطيعينغير

الشبىلر!وأدزئحعوألمبهفينللظآبفينئثتىطفراأنداقشعيلابرقصالى6

شء،هنبثرعلىاللهأنزلماتالوااذتدر.حقاللهتدرواةوما:تعالىمال)1(

19،.:الاية/الأنعامسورة61
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متهمءامنمنالث!زتمنأفل!واننق.افالجداهذاأنجعلرئيإنز!قاللذ

دربثسأنرعذاليإك7أ!زثئمقليلأفاتقبماكنرومنقالا!صوأيؤيريألئه

126،.و125:الايتان/البقرةسورة21!"المصل!

لتوب!ة:ا)د(

دعائهما:فيدرابراهيم)سماعيللسانعلىالتوبةذكرجاءوما

/البقرةسورة1Y!الزصير(قؤابأنتإئكيخنأوتمتفاسكناوأرنا.إ.

العقائدمنباعتبارهاالتوبةعلىرسالعهمالاشتمالالا128(:الاية

قومه،الىب!بلاغهاالرسوليكقفوالتي،المؤمنونبهايؤمنالتيالدينية

معبوبكلوتركالتوبةإلىقومهإسماعيلاللهرسوليدعوأنوطبيعي

الله.سوئ

لوحي:ا)هـ(

والاعتقادالإيمانإلىقومهإسماعيليدعوأنكذلكوطبيعي

أإنا:النبيينخاتممحمدالكريملرسولهتعالىاللهتالولقد،بالوحي

إنرهيصالم6وأؤجتنأبتلىصهنوأقبمنلؤجإكأؤختنأكع!،لكأؤخت!

الكريمةالايةاخرإلى163،:الايةالنساء/سوره41.!.و)قممعيل

بعدها.وما

:اسحاق-2

:القرانفيذكره-ا

إنم!!(نمخ!ينتجزىكذلك!إبنميرفىإسلنم:تعالىقال

في!نركنا!ألصلحيننننبئايإئ!حقوبئزنه!اقئوضبجمادنامق

سورة371"!مببلفسههوظالمتح!نذزيتهماومن)نحقوفى

.،131-901:الايات/الصافات
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الكريمةالاياتفيالرسلمنوغيرهإسماعيلمعذكرهوجاء

إوتقك:تعالىكقولهالقرانفيإسماعيلذكربيانعندالمذكورة

محيزرتثإنلثماةنندربخمزلزفعقومف!عكإتزهيصءاتتتهأحختنا

الايتان:/الأنعامسورة61.".ويغقوبإق!حق7له!ووهتناعليص

إشحق7لهإووهبنا:تعالىوقال،الكريمةالايةاخرإلى[4Aو83

يأترنايفدو%أبنةوجملتهئم!صبحبجمئناوكانافلةويققوب

فاوكانوأالر!وشولىشآءالضلؤؤوااسالخئردقفغلإلئهنموأؤصينما

:وقال73(و72:الايعانالأنبياء/سورة211،!عبديئ

001192واقكنئيألنبوةذنيتتهفىوجناديدققوبإشحقل!)ووهئنا

كاولحقوليإشحقل!وبنا!:ومال27،)1(:الاية/العنكبوتسورة

"!علاصذقلسانلهنموجحفازخمئنائنلهم!ووهئنايخاجقا

إنزهيملمجدناإوأبهر:وقال05،و94:الايتان/مريمسورة191

ألذارد!رىبحالصزتختم)نا!والأئصخردذىآلا3أؤليردققودير)نمحق

:الآياتص/سورة381"!ألأخياراقضطفبنلمنعدناوإ!ت!!

45-.،47

:اسحاقرسالةفيالعقائد-2

أخيهرسالةفيعنها)سحاقرسالةفيالعقائدتختلفولا

العيالعقائدفمن.ابراهيمالثهرسولأبيهأو،اسماعيلاللهرسول

والألوهيةالوحي:.القرانفيقصتهفيجاءماحسبرسالعهفيجاءت

إإتا:النبيينلخاتمتعالىمولهمنفيؤخذ،الوحيأما؟والرسالة

،نزهيصالم6وأؤختنأقلىءمنوألنببقلؤجإكأؤضي!كص!،ثكأؤختنأ

121و6،:الآية/يوسفسورة121و71،:الايةهود/صورة111وراجع)1(

38(.:الاية/يوسفسورة
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الايةاخرإلى163(:ألايةالنساء/سورة414..وإفمحقو)نمنعيل

ذإشهداءكنتخ)أنم:تعألىقولهمنفتؤخذ،الوحدافيةوأفا،الكريمة

إلهكلغبدقالوأبقدىمنتغبدونمالنيهقالإدأئمؤتيفقوبحضر

!!ضدونلاونخنؤصداإلفمافىايقحقوإشنعيلإنرهرءابمابكوإله

133(.:الاية/البقرةسورة2]

تعالى:قولههو،الرسالةتشملإسحاقدعوةا!علىوالدليل

!وجعفئهئمصليزجعفناوخنافلةويعقوبإشحقءلا)ل!هئنا

الأنبياء/سورة211!الخانثتففلإلعهنموأؤضنآبأفرنايفدوتأبئة

العقائدلقومهإسحاقيبينأقبداهةوالمفروض73(و72:الايتان

الصحيحة.الدينية
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التاسعالمبحث

الدينيةوالعقائدويوسفيعقوب

ا-يعقوب:

:القرانفيذكره-ا

السابقالمبحثفيبئناهاالتيالاياتفييعقوبذكرجاءولقد

هنالك.مراجعتهافنرجو،القرانفيدهاسحاقإسماعيلذكربمناسبة

ونسبه:يعقوبزصا-2

وشمى،إبراهيمبنإسحاقابنهويعقوبأنقذمناولقد

إسرائيل.بنويشبدالبه،إسرائيلكذلك

بعوئيلبنترفقةوهي)1(إسحاقزوجأناليهودكتبوذكرت

فحملتبالولد،يرزقهأنرئهإسحاقفسألعاقرأ،كانت،الارامي

اسمهفدعواسعر،كفروةكلهأحمرالأولفخرجووضععهما.توأمأ

اسمهفدعىعيسو،بعقبقابضةويدهأخوهخرجذلكوبعدعيسو،

و2525:)تكوينولدتهمالماسنةستينابنإسحاقوكان،يغقوب

1Y)28)تكوينسنةوأربعينوسبعأمئة:يعقوبوعاش : IV)ومات

اربعينزواجهيومإسحاقعمروكان،إبراهيمأبيهحياةفيرفقه)سحاقتزوج)1(

.121/الزاخر،االجر.سنة
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جثتهيوسفوحملسنة)1(،عشربسبعةاليهاوصولهبعدمصرفي

إلىبنوه)حمله:القديمالعهدوفي،كنعانأرضفيفلسطينإلى

معإبراهيماشتراهاالتيالمكفيلةحقلمغارةفيودفنوهكنعانأرض

(.05or:)تكوينمفرا(أمامالحثيئعقرونمنقبرملكالحقل

عددهمويعرف،يوسفأحدهمعشر،اثنييعقوببنيعددوبلغ

أصدرأتتإقيبمالتلإيهيوسفقالأإد:يوسفرؤيامناللهكتابفي

يوسف/سورة\21!!سيديبلىرأشهتموالقمروالشئسكوبمبأعشر

يوسفبأخوةعشرالإحدىالكواكبتاويلوهوتاويلها،ومن4،:الاية

)ورفع:تعالىقال،يوسفأبوافهماوالقمرالشص!وأماعشر،الإحدى

قذئثلمنرةيىتأولليفذاجمأبمقوقالسقدألم!وخزواأليزضعلىأبوية

01،.0:الاية/يوسفسورة121"..حفاريئجعلها

:عقائده-3

د!اسماعيلإبراهيمكاباثهبالتوحيدينادييعقوبكانولقد

حضرإذشهدآءكنتغ!أتم:تعالىقولهفيهذاوجاء،لاسحاق

وهالهالفكنغبدقالوأبغدىمنتغبذونمالنيهمالإذأنمؤتيعقوب

12!!ممت!لمونلاونخنؤصهاإلف!وإشحقو)فشعيلإبزهرءالهمابك

133،.:الآية/البقرةسورة

الكريمالرسولإلىأؤحىكماإلبهأؤحىأ"نهتعالىالفهوبئن

كص!،ثيكأؤحينماإإتا:تعالىقال،النبيينمنوغيرهالنبيينخاتم

و)شحقو)شنعيلإقيهيصإلى+وأؤحثنأبرصمنوأقببقلؤجإلاأؤخت!

الكريمة،الايةاخرالى163،:الايةالنساء/سورة41.،.ويغثوب

الوحيئ.عقيدةتشملدعوتهأنهذاومعنى

.1/92الزاخر،البحر5()'
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إبراهيم:عنتعالىتولهفيجاءتفقد،الوحيمعالرسالةعقيدةوأما

أدضةوحعفئهئم!صفلحينجحلناوخنافلةويغقوبإسحقله")ووهبنا

الزحوهو!لىشآءالخلؤةوااسالخترلقفحلإلعهنموأؤحينابأئرنايقدوت

.73،و72:الايتانالأنبياء/سورة112"!عندينفاوكانوأ

عنويحيدهم،للناسيوسوسالشيطانوجودعقيدةوجاءت

لقصحصلايخبنئ.).:ليوسفيعقوبقولفيالمسمقيمالصراط

يبعدؤل!لننالشتبنإنكيدآلكفيكيدا!إخوتكعلىرةياك

،.ه:الاية/يوسفسورة121!"

ان.10:يعقوبلسانعلىجاءتالعيالألوهيةصفاتومن

هوإن!.إ.6،:الاية/يوسفسورة121!صيهرعليزرتك

هوإتهء0)830(:الاية/يوسفسورة121!ائح!يراتعليص

89،.:الاية/يوسفسررة211"ألزجصالغفور

نأبنوهسألهحينيعقوبقولفيالاستغفارعقيدةوجاءت

لكغأممعففرسوت)قال:الخطيئةمنارتكبوهلماذنوبهملهميستغفر

89،.:الاية/يوسفسورة121!(الزحيصالففورهرإنبماربئ

دراسماعيلإبراهيمرسالةفيجاءتالتيالعقائدانوطبيعي

لمدهان)1(،يعقوبرسالةفيجاءتالتيالعقائدعينهيلهاسحاق

.يعقوبأيامقفثئيةكانتالأصنامعبادةأقالإصرائيليةالممادرذكرت)1(

الىارامفدانمنزوجهامعانتفالهاعند،يعقوبزوجةراحيلاقوقالوا:

علملمالابانخالهوأق91(،31)تكوينأبيهاأصامصرمت،كنعانأرض

بهلحقولما،الطريقفيبيعقوبليلحقمعهأخوتهوأخذمغضبأخرج،ذلك

03)تكوين3ألهتيسرمتلماذا:لهمال :ri)مدراحيلوكانت:ومالوا

كللابانفجىعليها،وجلستالجملحداجةفيووضعتهاالأصنامأخذت

أمامك!أقومأناصتطيعلاأنيععديينتظلالأبيها:ومالتيجد،ولمالخباء
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ائهمإذ،لوطقصةوفي،منهمكلقصةفيصراحةجميعهاتذكر

تقريبا،الأرضمنواحدةبقعةوفيواحلإ،عضرفيجميعأكانوا

بالنؤة.وكزمهمجميعأاصطفاهماللهوأنواحد،بيتوأهل

2-يوسف:

:القرانفيذكره-ا

ءاتيتهماحختا!وتلك:والبيينالزسلذكرمقامفيتعالىتال

لا،ووهئنا!لجصمحيزرثثإندثاءنندرجمخنرفعقومهفىإئزهيص

-2طء،صطر
دأوبرذزيشهءومنقئلمنهدياولؤحاهدشاصلأويتفوبإشحق

إلى84(و83:الايتان/الأنعامسورة61!ويوسفوأبؤبوسلئنن

الكريمة.الايةاخر

!تمجا!ولقذ:ورسالتهموسىقصةذكرمقامفيتعالىوتال

هلفإذاحقبهجا!مضضاشكقزئتمفاباتبئثقبلهنيوسف

مسرفهومقاللهيضحل!دلكرسولابفدهءمنأذيبعثلنققتص

.34(:الايةغأفر/سورة1.4!ه*ء?- مرلاب!

سورةفيجاءفقد،وعقائدهورسالتهيوسفبقضةيتعفقماباتيأما

حسببحثناموضوعتصقالتيالاياتجميعهنانذكرأنونرى،يوسف

35(و31:34)تكوينالأصناميجدولمففتثى،النساهدةعاعلىلأن

هناكواصنعفاكوأقمايليبيتالىاصعدقمليعقوباللهقالثموتالوا:

ليةيعقوبفقال.اخيكعيووجهمنهربتحينلكظهرالذيلنهمذبحأ

ثيابكم،وأبدلواوتطهروا،بيكمالتيالغريبةالالهةاعزلوا:معهكانمنولكل

يومفيلياستجابالذيلذمذبحأهناكفاصغ،إيلبيتالىونصعدولنقم

الغريبةالآلهةكليعقوبفأعطوا،فيذبتالذيالطريقفيمعيوكانضيقتي

التيالبطمةتحتيعقوبفطمرها،اذانهمفيالتيوالأمراط،ايدبهمفيالتي

4(.-ا35:)تكوينسكبمكد
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لمماإلىيرجعأنالقارىءوعلى،الكريمالقرانفيجاءالذيالسلسل

السورةفييوسفقضةاستغرقتوقدساء،إنالاياتمنهنانذكره

المئة.بعدالواحدةالايةلغايةالرابعةالايةمنالمذكورة

عرشاانانزأنزتنةإنا!أنجينأنكتبءايتتقك)الر:تعالىقال

فذاإلتكاؤحننآلماالقصصأخسنعلكنقفىتحن!تغقلوتلمنغ

يابمقفيليهيوسفقال)د!القفلبلمنقئلهءمنئحضتد!نانائقز

يبتى!قال!سيدتلىرأتئهتموانقمروأالثئنسكوبمبماعشرأصدرأنتإق

ئبينعدؤلأل!نأالثمعبنإنكتدآلكفيكيدواإخوتكعكزير،كنفصص

و!علثنغتبماويتزآلأحاديثتأويلمنويمفمكزيكعنيك!كنزلك

صكيرطمزرئكإنوإ!قإنزهعمقتلمنأبوتكعلىأتئفاكمايعقوبءال

6،.-ا:الايات/يوسفسورة121،!

يخلوحتى،قتلهومحاولة،أخوتهيوسفحسدكيفاللهذكرثم

التحايلبعدمعهمأخذهمنذلكبعدإليهانتهواوما،أبيهموجهلهم

أبيهمإلىوالرجوع،الجمثفيهـالقائه،منازلهمعنبعيدأ،أبيهمعلى

الجعث،منلهالسيارةبعضوالتقاط،أكلهالذئبأنوادعائهمبدونه

مصر.فيإياهوبيعهم

ثؤنهاضرمىلانرأتهءنضرهناشزلهالذىإومال:تعالىتال

هـلضحفم!ايأزضفىلوسفمكفاومحدلكولا"أننخذ،أؤينفحنأأنع!ى

لاالاسأتحثرولبهنأتروعلىغالمبو(دئاافاخادبمقتأويلمن

المضسنيننج!ىكذلكوعأصكماءائثتهأشذه،بلغوفا!ئقموت

يتونالتأ!أئؤليولخضنفسصعنب!نهافهوالنىدؤودئه!

الظائون!يفيلحلاإن!ثواى(ضسنربئإت!أدئهمحاذظلىلبث

عنهلنشرفصذلكربةءلرهنر!أنلؤلآبهاوهملرهئتولقذ

015
http://kotob.has.it



يوسف/سورة121!!اثمنلصينعبادنامن)ن!واتفخثاةالمنؤ

.24،-12:الايات

القوموتحقق،المرأةهذهمنيوسففرارذلكبعداللهوذكر

مراودةعلىالعزيزامرأةلاموااللاتيالمدينةنساءومضة،براءتهمن

كلوأعطت،وليمةلهنالعزيزامرأةأعذتوكيف،نفسهعنفتاها

أكبزنه3رأنةفئاعتهنأضج100:ليوسفوقألتسكينأ،منهنواحدة

!تالثكرليرملكإلاهذآإنبمزاهذامادئهخشوتننإنديهنوتظتن

مآيفعللأولبن،شتفصمءنقسهعنزودئهولقذفيهلضتتنىانذىفذلكن

ساإكأحميالشخنرثتال!الفنفرفيئنوليكونمالي!ئجنءامرلم

لقفلد!هناإكنإلئهنأضبكيدهنعنىتضرفور!!إلةيدعونق

121!!انعليصاالتمميحهوإتممكدهنعةفصرفرئبملافأشتبأب

34،.-31:الايات/يوسفسورة

السجنمعهودخل،يوسفيسجنواانللقومبداآنهاللهذكرثم

الحلمينهذينلهمايفسرانيوسففسألاحلمأ،منهماكلرأى،فتيان

طعاميآشكمالاقال!آلمخسنينمننرنفإنا،لتأويلهإنئثناقالا:

تركتإقلصفئعلمنىمضاذلكمايأتيكمأأنتتلتأويلإءنتأقكما1،تززقانه،

ءابآشى-هلةوأئبغث!بهفروبئهئمبألأخر!وهمبالنهيؤنونلانؤ/هله

فضلمنذلثشقحمنيأدئرثنثركأنلآكاتهاولغقولثداسحقابنلمحيص

التخنئصجى!يشكرونلاافاسأتحزولبهنالناسوكلعلتناأدئو

إلادويم!هنلقبدونما!ائتئارالؤصداللهاسفيزئتنروتءزياب

دنةالأالحكمإنسقطيئمنبهااللهائزلقاؤاباؤمحمأشزسئئ!نموهماأتمماء

يحلموتلاأئاسأتحزولبهنالقيمألذينذلكإئا:الألحبدو(الأأمر

4(.0-36:الايات/يوسفسورة121"!

51%
http://kotob.has.it



أمرذكرثم،السجنصاحبيرؤيتيأؤليوسفأنالقهذكرثم

الملكواصطفاء،عندهيوسفبراءةوثبوت،الملكلرؤيايوسفتأويل

بعضمجيءخبرذكرثم،الأرضخزائنعلىأمينأوتوظيفهليوسف

نأمنهميوسفطلبثم،القوتبعضلشراءمصرإلىيوسفأخوة

وامتناعسيئا،اعطائهمعنامتنعلالاالاصغرأخاهمعهميحضروا

!صاإلاعليهءانكتمهلقال.).:معهمأخيهمإرسالعنيعقوب

ولضا!الزحمينأزحموهوخفظاضيزفالنهقتلمنأخيهفىامنتكغ

هدءنبئئمايكاباناتالواإلتهئمردتبضعتهروجدوأممغهزفتوا

صئلذلكبحيركئلونزدادأضاناونخف!أهناونميرالئنارذتلضععننا

الآبيلتآشئئاللهئفموثت!تؤتولقحنمح!خأزسل!لنتأل!يصير

يخبنئ!وقال!جملنقولىهاشأفهقالمؤثقهزءاتؤ"فلتآيكتمئحاروأن

منأدئهمفعنكمأغنىومآئتفزم!إئؤل!منواذضلوأوصدبال!منتذخلىأ

دظوأوفا!اننونحلونفليتوفيوعلئرتوكتعلتهلتهالاالح!كمإنيثن

فىصاجةالايفئ:مناللهتنكصيغق!اتهاأبوهمأمرهئمجثمق

لاالاسأتحثرولبهنلخئهلماعفرلذول!نه"قضئهايفقوبنفس

68،.-64:الايات/يوسفسورة121،!يغلموت

لهليخضرواإخوتهمعيوسففعلهماذكرالسورةفيجاءثم

بدونأببهمإلىأخوتهوعاد،بهيعودوالاحتىفعلهوما،سقيقه

يهأبابمفمولوأأبيبهئمإكإأزجعوأ:قالكبيرهمعداما،يوسفسقيق

خفظينلقفتي!ناومالخنابماإلاشهذناوماسرقأئكإت

لصئدتونو)نافيهاأقبثناالقوالعيريخ!هاصناائىاننزيةوشل!

يأتينىأناللهدمىجميلفصلأأضهـ2أنفسكئملكخسؤلثبلقال!

يوسف/سورة4121!انحصبرائعليصهو،نهرجمعأبهز

يوسفمنفتحشسواأذهبوأأيبتى:لهمقالثم-81:الايات
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التؤمإلاأدنهزؤحمنيأثسلاإن!أدنرزوخمننأثسوأولاوأيخه

87،.:الاية/يوسفسورة121!"افبهفربئ

نأاياهوسؤالهم،يوسفإلىرجوعهمخبرالسورةفيوجاء

وأضيربيوسففمفغئاعلتغهلإئال:معهمأخيهمبإرسالعليهميعصدق

أشوهدآيرسفأنأقاليوسفلأنتنفأقالوأ!بخهلوتأشصإذ

المخعنينأخريضيعلااللهف!تديلصمبزيتقهنإن!علئنأأدئامفتذ

لاقال!لشطين!ئالانعلنااللهءأثرفلقدنأدئرقالوا!

أدهئو(!ألزحصبنأزحموئولكنماللهيننرأيوعلنكمتزمط

أخمعب%بأفل!ئموأتوفب!ح!!يأتإلىوضرفىف!لفؤهذايقميص

تتذونانلؤ!يرسمفرمحلأحهإفىأبرهئمقالالعيرفصدمئولفا!

فىألقتألبصثيرجآءأنفلضآ!افديرضحنلفلىانكنافرتجالوأ!

لقلمؤت!لاهاأفهمنأغلمإقلحنمأفلألئمفالبصبزافمازنذوجيرء

لكخأمتعغفرسؤفقال!خطينكئاإئاذدؤبخالاأشتغفريكأبانامالر(

أبوئوإلئرءاوى+يوسفعكدضلوافلضا!الزجصالففورهوإنهررلأ

!لوخزواإلعزشعلىأبوبئورفع!انل!0ألنهشاءإنمئعرأذضلوأوقال

لى-أحسنوقذحفارقجلهاتذفئلمنزيىتأولليئذايأبقوقال2ة

وبئنئعنىافمئالننرخأنبعدهناتدوئنبكموبأفمخنمن(خرجنىإد

إتيتئقدرئي!!دقيمالعليصهوانايث!المادطيفكلفىإنإحولمحث

قولقءأنتوآلازضقالشمؤتفاطرالأضاديقتآويلمنوعلمتنىالمفئامن

يوسف/سورة121"!بألض!حينو6لخقئممئ!مالؤفقوالاخر!ألديا

.،101-98:الايات

وزهنه:يوسفنسب)2(

إبراهيم،بنإسحاقبنيعقوبابنهويوسفأنذكرناوقد
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هوولابان،لابانخالهابنةراحيلمنليعقوبولديوسفإن:وميل

)1(.إسحاقزوجةرفقةأخو

اللذانوأفرايممنسيمصرأرضفيليوسفولدإنه:وقيل

كبير02(:46)تكوينأونكاهنفارعقوطيبنتأشناتلهولدتهما

ماتثم:وقيلسص!؟عينأوبالمطريةالمسماةهليوبوليس!قسس

مصرفيتابوتفيووضعفحئطوه،سنينوعشرمثةابنوهويوسف

26(.05:)تكوين

حياتهوتضىمصر،فيبيعيوسفأنفيهسكلامماأنهونرى

وأ(الرعاة)الملوكاسمعليهميطلقالذينالهكسوسحكمأثناءفيها

لفظترجمةفيأنسبإنه:يقالالذيالاسموهو(،الصحارى)أمراء

الشمالناحيةمنمصراجتاحتساميةقبائلوهم)2(،الهكسوس

احتفظواوقدالميلاد،قبلعشرالثامنالقرنمستهلفيالشرقي

)3(.مرنينحواليمصرعلىبسيادتهم

17سنةمنمضرحكمواإنهم:وقيل AA058سنةإلىl.ق

عشروالخامسةعشروالرابعةعثمرالثالعةالأسرةيؤلفونوكانوا،م

منفزعفيهابالحكماستقلالعيعشرالسابعةوالأسرةعشروالسادسة

الهكسوسحكمانتهىومد.الهكسوسملوكاخرأيامفيطيبةملوك

.عشرةالثامنةالأسرةأسسالذيأحمسمصرفيالحكمبتولي

الهكسوسملوكأحدهوالرؤيا،لهيوسففسرالذيإن:وقيل

.(42-03:22تكوين)و(03و92:11ينتكو)جعار(1)

1.046/مجلد،العالماتاريخ)2(

.2/701مجلد"العالمتاريخ5)3(
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ابيبي)1(.أوفيسأبو:المسفى

يوسف:وسالةفيالعقائد)3(

اللهأرسلهفقد،قومهإلىرسولاكانيوسفأنذكرنالقد

فرعونقؤممنامنالذيقولتعالىحكئ)2(،النبيينكسائربالبئنات

فابالببثفتلمنيوسفتجآء!تمإولقذ:لقومهقالإذموسىأيام

منأدنهيتعثلنقنتصهلف)ذاحئئيهجأ-ضتاشئزفىزل!تتم

104!!مرتابسئصرفهومناللهيفحل!دلكرسولأبقد.ء

فيجاءتالتيالعقائداسعخلاصويمكن34(:الايةكافر/سورة

يلي:فيماالكريمالقرانفييوسفتصة

والوحدانية:الألوهية)1(

رسالةفيوالوحدانيةالألوهيةعقيدةوجودعلىدليلاوحسبنا

ءأزبابال!خن)3()يخصجى:السجنمعهدخلااللذينللفتيينقولهيوسف

(شما"إلا7دونيمنلتبدونما!انقفارانؤصداللهأسضبزقفرتوت

الأامردئةإلآالكمإنسقطنمنبهااللهأنزلفاؤاباؤمحمأنتزسضثتموهما

!!يعلموتلااباسأتحثرولبهنالقنمألذيئذلكإئاهالألقبدوأ

4(.0و93:الايتان/يوسفسورة121

27./1الزاخر،"البحر(1)

تبلهم،هنال!بنعامبةكانكيفنينظرواالأرضنيبسبرواأأفلم:تحالىنال)2(

يكسبرن.كانواماعنهمأفنىفما،الأرضفيو6مارأنوةوأثدمنهمكثركانوا

به!كانواهابهموحاقالعلممنمحندممبمافرحوابالببناترملهمجاءنهمفلما

83(.و82:الايتانغافر/سورة14.يت!زئون(

صاحباه6نهماباعتبارناداهمابل،الصحابةباصمبادهمالميوسفأقيلاحظ)3(

الجن.في
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سبقتالتيالزسلجميعبهجاءتالمعنئهذاأنذكرناولقد

لأخيهمعابقؤلعنحكايةتعالئقولهذلكمن،يوسفرسالة

ءالاؤبميتبد!انماونذروحد!أدنهلنغبدأجئتا)قالوأهود:

قنعلئحموقعمذقال!الضدفينمنكنتإنلتدنايمافآئنا

فاوإبماؤكم(شصشئنموهاأسئماأتجدلوننىفوغضبرخسزيكتم

"!انمنتظركئنمحمإقفأشظروأسفطلأمنيهااللهنزل

71(.و07:الايتان/الأعرافسورة71

ائذلىاتبع)بل:النبيينخاتمرسالةفيهذامثلجأءولقدبل

نصرينثنلهموماإدلهأضلمنيهدىفمفعلربغئرأقواءهمظلموأ

بذيللاعلنهأالتاسفطرالقأدنهفظرتحنيفألذيئوتجهكفأفز!

يغلئون!لاالتاسأنحزولبهىالقتصالذيفذلفاللةلنفق

"!الشنركينمفتكونوأو!ألصلؤةوأقيموأواتقؤ)فيمنيبين!

ونوة!وأنمزئاننت)افزبتم31(-92:الايات/الرومسورة1.3

!ضيزى+نسئمةإذانقك!الانقولهالذبهرألكغ!آلادخرى+اتالة

ييعونكسنطيهنبهاألتهأنزلئاوإكاؤكرأنتئ!مضهاأ!ن!اصإ،سإن

531،!افدىز!مقنجاهمولقدألأننىتفوىوماألظنإلا

9yr:الايات/النجمسورة - i].

سريكلاوحدهالفهبعبادةدىاخوتهيوسفيعقوبوضىكيفوذكرنا

لنيهقال!أنمؤتيغقوليحضحرإذلثهدآهكنتخإأنم:تعالىقولهوهو،له

وإشخقلاشنعيلإبزهضءابأبكوابهإلفكنغبدقالوألغدىمنتغبدونما

.،133:الاية/البقرةسورة21!!مضلمونلاونخنؤصهاإلف!

سجنااللذينللفتيينوقوله،يوسفعنيحكيتعالىقولهوذكرنا

نثعركأنلآ؟تماولعقولثوإتعحقإ!يصءالما-ىهقةأوأتبمت:معه
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لاالاسأئحزولبهنألناسوعلىعلتنااللهففعلمنذلثثق؟منيالنه

38(.:الاية/يوسفسورة121!"شعكوون

لطيفل!فىإن.).:قولهيوسفرسالةفياللهصفأتمنوجاء

001،:الاية/يوسفسورة121"يطكيمأفليصهوإتهيثاةئما

فاطر.دلأ.29،:الاية/يوسفسورة121"الزحمينأرحم.وهو).

101،.:الاية/يوسفسورة121،وآلازمقألمئ!صؤت

:خرةلاا(ب)

منفيهاومابالاخرةالإيمانإلىقومهيذعوكانيوسفانسكولا

سوفالفهوأن،البغثعنأخبرهمأئهسكولا،وناروجئةحساب

قولهمنكلههذالنشنتجوأنناترابأ،يصيرواأنبعدأخرىمرةيخلقهم

باللهيؤمنرنلاقوميمقةقركتإق.).:السجنمعهدخلااللذينللفتيين

73(.:الآية/يوسفسورة121،بهفرونهئمبالأخرؤوهم

البززخيةوالحياةبالساعةيؤمنونالذينهمبالاخرةفالمؤمنون

فيجاءمأعلىفيهماوالخلودوالناروالجنةوالحسابوالبعثوالقيامة

اباءرسالةفيالخصوصوجهوعلى،السابقينالأنبياءجميعرسالات

سورة121"بالضنبوألحقق.).:لربهيوسفقولوفي،يوسف

يبع!ثونسوفالصالحينأنعلىدليلفيه151(:الاية/يوسف

الجنة.فيطئبةحياةالاخرةفييحيونوصوف

والتوبة:الاستففار)ب(

الاستغفارأنرسالتهفيأنعلىيدذمايوسفمولفيوجاء

كذلك،الدينعقائدمنعقيدةهيالتوبةوأن،الدينعقاثدمنعقيدة

لقذتأدئهأقالوأ:بخطيئهماعترفوايوسفإخوةأنالثهذكرفقد
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ايؤمعئيهمتثزيبلاقال!لشطين!ئاوانعلناأدئهءأثرث

يوسف/سورة121"!الزحمينأزحموهرلكتماللهيغفر

29(.و19:الايتان

والوسوسة:الشيطان)د(

الشيطانا!والنبيونالرسولبهاجاءالتيالدينيةالعقائدومن

عنويصذهالإنسانيغويأنالدنيافيعملهوا!النار،منمخلوق

عملتبينوقد،الناسبينوالبغضاءالعداوةويوقع)1(اللهعبادة

عكرتجكلفصضلاينقإقال:يوسفلابنهيعقوبقولفيالشيطان

121!"ئبايتعدؤل!دنسنأل!ثعبنإنكئدآلكفيكيدا!إخويك

،.ه:الاية/يوسفسورة

داخوتهلأبمهقولهفييوسفلسانعلىالثميطانعملذكروجاء

كلأبوثهإورفع:عليهدخلواأنوبعدمصرفيإليهجمعهمبعد

رنيجلهافذقبلمنريىتأوللهذأجمأبمقوتالسخدال!وخراالمزش

أنبغدمنابئومنبكموج!االئمخنمنأخرجنى،ذبىأخسنوتدحقا

أالليصهوإنهش!المالطيفد!قإنإخوقه!وبئنئتنىافئثالننرخ

01،.0:الاية/يوسفسورة121!""ليهم

والرسالة:الوحي)هـ(

مقالنبيينإلىأوحيكماإليهيوحىأنهلقؤمهيوسفبعنوقد

يبدونهالذينوأك!ر،اليومحتىيعبديزالولاالأزمةأقدممنذالعيطانعبد)1(

اللهذكرومدالاعتبار،هذاعلىلهوبقدمونويعبدونهالشر،الهأنهيعتقدون

لىسا-لمأهؤلاءللملاثكةنقولثمجمبعأنحثرهمويومة:ترلهفيالجنعباد.

الجنبعبدونكانوابلثونهمهنولبناأنتشحانكمالوا.يعبدونكانوا

41،.و04:الايتانسب!سورة341امؤمنونبهمكرهم
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الوخيذكروجاء،برسالعهويؤمنوا،الوحيبعقيدةيؤمنواحعىقنبلإ،

خاتمالكريمولهرسلىتعألقولهفييوسفإلىبهيوحىكانالذي

وأؤحينأبعلىصهنوأفببقلؤجإكأوختنماكص!إلذأؤصئنأأإئا:النبيين

النساء/سورة41"وألاشباطويعقوبراشحقو)شنهيلإتزهيصإلى+

.الأسباطأحدكانبوسفأنوطبيعي163(:الاية

ولجمأصكماءاتيته7أشذهبلغإولما:يوسففيسأنهجلومال

ونعتقد22،:الاية/يوسفسورة121!"المحسنينصىوكذلك

حينئذالعمرمنبلغقديوسفوكان:قيل.الرسالةعنكنايةهذاأن

سنة)1(.وثلاثينثلاثأ

.1/62الزاخر(البحر5(1)
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العاشرالمبحث

ا!أسبا!ط

الذينالأسباطعلىضوءأنلقيأنالمبحثهذافيوسنحاول

مانسعنبطأنونحاول،كتابهفيوالنبيينالزسلوبينبينهماللهجمع

العقائد.منرسالتهمفييكونعساه

:القرانفيالأسباطذكر-ا

مواضع،خمسةفيالكريمالقرانديالأسباطلقظذكرجاء

وهي:

"فمحىيرطشنعيلإبنهضإننقولون)أ!:تعالىتوله-ا

أظلمومنألب!اسأغلمءأنتمتذلشرى؟أؤهوداكانو(والأشبا!وفنوب

145(.:الاية/البقرةسورة21أدئة"متعند"شتهكتصممن

يغدلونوبل!بألهقيهدوتأئا!موسى+قوس)!بن:وقوله-2

مؤمه7أشتعنقعهإذمويىإلىوأؤحينآأمئأأسنباطاعثئزأثنتى!وقظتنفم

!لعلمقذغناعثزأثنتامنهأنججسثآلحجريع!ماكأضرليأت

.(016و915:الايتان/الأعرافسورة71"..ئثربهئمأنام!

ئغلىههمنوأفببنلؤجإكأؤختنأكم!،لكأوحينماإإتآ:وقوله-3

وأيؤبوعيسئوألامتباطويغقوبوإشحقو)نشعيلإقيهيصالم+وأؤحئنأ
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163(.:الايةالنساء/سورة41.".وسيعهقوهرونويولنس

إئزهيمعلىائزلوماعلئناأئزلومابأذءاشاإق:وقوله-4

منوانبئوتوعبسىمومىأونيوهآوالأسباووبغفو-وإنمحقوإنممغبل

آلسوره31!!مسلمونل!ونخنئنهضأصرئثنننرقلازئبم

8:الاية/عمران t].

إنرثرإلى+أنزلوهآإليناأنزلومأيألئه.اشاأتوا3:وقوله-5

أوقىوفماوجميمىموسىأوقىوماوالأسنباروودففوبلافمحقولضغيل

21!!ممتليونل!ونخننهضأصل!تينلقر!لازئهزمنائنيوت

1Y1[.:الاية/البقرةسورة

بالأسباط:النعربف-2

نأهناوسنحاول،الأسباطتعريففيالاراءاختلفتودد

الاراء:هذهنستعرض

:الأسباطفيالمسلمينالمؤزخينقول)1(

اثناوهم،يعقوبولدمنالأنبياءهمالأف!باط:الطبريقال

عنورويأسباطأ،فسفواالناسمنأمةمنهمكلولدرجلا،عشر

ودانولاويوسفعونويهوذاوروبيلوبنيامينيوسف:أنهمال!دي

بنمحمدعنرويولكنه،العمانيةهؤلاءسوىيذكرولم،وقهات

بنلبانابنةلعا،خالهابنةنكحإسحاقبنيعقوبأنإسحاق

،ولدهأكبروكان،يعقوببنرؤبيللهفولدت،إلياسبنتوبيل

،يعقوببنويهوذا،يعقوببنولاوي،يعقوببنوسنعون

ثم،يعقوببنتودينة،يعقوببنويشجر،يعقوببنوزبالون

بنلبانبنتراحيلاختهاعلىيعقوبفخلف،لبانبنتلئاتوفيت
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بالعربيةوهو،وبئيامينيعقوببنيوسفلهفولدت،إلياسبنتوبيل

أربعةبفهةالأخرىواسمزنفة)حداهمااسملهسزئتينمنلهوولدأسد،

بنوأسرب،يعقوببنوجاد،يعقوببنونقلي،يعقوببندان:نفر

سنطاعشراثنيمتهمالفهنشررجلأ،عثراثنايعقوببنوفكان،يعقوب

أثننئ)ومظتنفم:تعالىيقول.اللهإلاأنسابهميغلمولاعددهميخصيلا

165،)1(.:الايةالأعرات/سورة71"أممأامئباطاعث!ز

.العربفيكالقبيلةإسرائيلبنيمنالأسباطإن:وقيل

فهم،النبيسبطيوالحسينالحسنوكانالحافد،السبط:وقيل

عشر)2(.الاثنيأببائهذرارييعقوبحفدة

واحدولكلولدا،عضراثناوهما،يعقوبولدالأسباط:وقيل

العتابع)3(.وهو،السبطمنالأسباطوسفوا،الناسمنأئةمنهم

إسرائيل؟أولادوهم،سئطجفعالأسباطإن:الألوسيوقال

أولادالأسباطفيالناسواخعلف:قال.إسحاقأولادهم:وميل

الثاني،عنديصخوالذي:ماللا؟أمأنبياءكلهمكانواهل،يعقوب

وألف،السيوطيالإمامذهبلىاليه،الصادقجعفرعنالمروقيوهو

البلوغقبلوكونهمطعأ،النبؤةينافييوسفمعمنهموقعمالأن،فيه

تقديروعلى،البالغونالاعليهايقدرلاأفعالأفيهلأن،مسفمغير

وكمالأنبياء،شأنفيالصحيحالقولهوماعلىنفعأيجديلاال!تسليم

نئوتهم)4(.علىيدذماالقرانفيوليس،الفعلذلكتضئنكبيرة

443.،61/442البيان)جامع)1(

1/438.،القرانغرائباتفير)2(

2.141/أالقرانلأحكام)الجامع)3(

1.321/"المعانيروخ5)4(
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:الأسباطيعقوبأولادفيالاسرائيليةالمصادرقولى)2(

عنرواياتهمبغض!نقلواالمسلمينالمؤزخينأنالطاهرومن

بنيأشماءالقديمالعهدفياليهودذكرتوقد،الإسرائيليةالمصادر

بكرراوبين:ليئةبنوعشر،اثنييعقوببنو)وكانفقالوا:،يعقوب

راحيل:وابنا.وزبولونويئاكرويهوذاولاويوشفعون،يعقوب

زلفةوابنا.ونقتاليدان:راحيلجاريةبلهةوابنا.وبئيايينيوسف

فذانفيلهولدواالذينيعقوببنوهؤلاء.وأسيرجاد:ليعةجارية

.26(-35:23)تكوينارام(

أولادهجمعمصرفيالوفاةحضرتهحينيعقوبإنوقالوا:

:وقال،بنيهيعقوبودعاقالوا:،الزماناخرفييصيبهمبماليئبئهم

بنيياواسمعوااجتمعوا.الأياماخرفييصيبكمبمالأنبئكماجتمعوا

وأولقوتيبكريأنترأوبعن.أبيكمإسرائيلإلىواصغوايعقوب

لأنك،تتفضللاكالماءفاتراالعز،وفضل،الرفعةفضلقدرتي

سمعونصعد.فراسيعلى،دنستهحينئذ،أبيكمضجععلىصعدت

نفسي،تدخللامجلسهمافيسيوفهماظلمالاتأخوانولاوي

وفيإنسانأ،قعلاغضبهمافيلأنهما،كرامتيتمخذلابمجمعهما

،قاسف!نهوسخطهماسديد،فإنهغضبهماملعونثورأ.عرقبارضاهما

أخوتك،يحمدإياك.يهوذاإسرائيلفيوأفرمهما،يعقوبفيأقسمهما

صنأسدجرويهوذا.أبيكبنولكيسجد.أعدائكقفاعلىيدك

لا،ينهضهمن،وكلبوةكأسدوربضجثا.بنيياصعدتفريسة

ولهشيلونيأتيحتىرجليهبينمنومشترعيهوذامنقضيبيزول

)1(
عندوهويسكنالبحرساحلعندزبولون.سعوبخضوعيكون

منتعدسواها،ماعنالنظربغض،الجملةهذهأننذكر،المناسبةولهذ.)1(
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بينرابضجسيمحماري!ت!اكر.صيدونعندوجانبهالسفنساحل

كتفهفأحنى،نزهةأنهاوالأرضحسنأنهالمحلفرأىالحظائر،

إسرائيل.أسباطكأحدسعبهيديندانعبدأ.للجزيةوصارللحمل

الفرسعقبييلسع،السبيلعلىأفعوانأ،الطريقعلىحيةدانيكون

.ربياانتظرتلخلاصكالوراء.إلىراكبهفيسقط

وهرسمينخبزهأسير.مؤخرهيزحمولكنه،جيشيزحمهجاد

يوسف،حسنةأقوالأيعطيمسيبةأيلةنفعالي.ملوكلذاتيعطي

ولايزوللاانهومعناها،النبيينبخاتمالقديمالعهدفيتثرالتيالبثارات

ولا.الحيقيةموسىثربعةعلىمبنيأيكونأنالمنتظريهوذاملكينقضي

من:أييهوذا،رجليبينمنعيسىوهو،سريعةصاحب:أي،مثشرعيزول

العهدنخبعضفيترجمالذيShilonشيلونياتيحتى،صلبهمنأونله

أرسلالذيالنبيينخاتممحمدعلىهذاويظب!ق(الكلله)الذيبلفظالقديم

صب!صورة341للناص(كافةالاأرسلناكةوما:تعالىمالكما،كافةللناص

.28(:الاية

فالمحروف،النبيينخاتمعلىكذلكينطبق(شحوبخضوعيكون)ولهولفظ

حتى،الإسلاميةالدعوةمبدأمنذ،عاممئةمناتلالإسلامعلىمزماأنه

بأسرها.فارسودولة.ال!ثرميةالرومانيةالدولضعوبجميعللمسلمينخضحت

الأطلنطي.والمحيطالصينبينماوملكوا

منيكونلابهالمبثرأقيبي!ن(سيلونياتي)حتىالجملةفي)حتى(ولفظ

نسلمنأنهاذ،النبيينخاتمالكريمالرسولعلىهذاويظبقيهوذا.نسل

اسماعيل.

يأتلمكذلكولأنهاليهود،زعمتكماداودعلىالثارةهذ.تنطبقولا

موصى.شريعةهيشريعتهأن)ذ،جدبدةلريعة

حكمفيحياتهطولظللأته،الشحعلىكذلكالثارةهذ.تنطبقولا

القرنأوائلحتىكذلكالرومايةللدولةخاضعينبعد.منقومهوظل،الرومان

مجردذلكبعدالغربيةالرومانيةالأمبراطوريةظلتبلالميلاد،بعدالرابع

لهضانلا،للقساوسةرئي!مجردالباباوظل،صالفةوثيةلأمبراطوريةاصتمرار

المذنجين.خطاياكفرانعلىوظيفتهوات!تصرت،الأمبراطوريةبامور
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ارتفعتقدأغصان.عينعلىمثمرةسجرةغصن،معمرةسجرةغصن

بمعانةثبعتولكن،السهامأربابواضطهدتهورمتهفمررته،حائطفوق

منهناكمنيعقوبعزيزيديمن،يديهسواعدوتشددت،قوسه

كلعلىالقادرومنبعينكالذيأبيكإلهمن.إسرائيلصخرالراعي

الرابضالغمروبركات،فوقمنالسماءبركاتتأتييبارككالذيسيء

.أبويبركاتعلىفأقتأبيكبركات،والرحمالثدلينبركان،تحت

نذيرقفةوعلىيوسفرأسعلىتكونالدفريةالاكاممنيةإلى

المساءوعند،غنيمةيأكلالصباحفي.يفترسذئببنيامين.إخوته

نهبأ.يقسم

بهكفمهمماوهذاعثر،الاثناإسرائيلاسباطهمهؤلاءجميع

لهم:وقالوأوصاهم.باركهمبركتهبحمنصبواحل!كل.وباركهمأبرهم

حقلفيالتيالمغارةفيابائيعندادفنوني.قوميإلىأنضمانا

4)تكوين..الحثيعفرون V:92(.-ا

:الأسباطفيرأينا)3(

للأشابعشرالاثنىيعقوبأولادهمالأسباطأننرىونحن

الاتية:

فيولاموسىعهدفييكونوالمالأسباطأنالفهذكراولأ:

وموسى،يعقوببينالتيالفترةفيكانواإنهم:اي،المسيحعهد

ودئقو%وإن!حىيردائ!نيلإئرهضإنةأهـئقولون:تعالىقولهوهو

/البقرةسورة21،ألب!أسأغلمءأنتنمقللصرئأؤهوداكانو(وألأفصبارو

واهودأكانواانهمادعائهمفيوتوبيختقريروهذا014(،:الاية

ولاهودأيكونوالم:أي،منكمبهمأعلمبلأنهاللهفرذ،نصارى

.نصارى
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هذاأؤلفيالمذكورتينوالخامسةالرابعةالايتينفيظيختا:

نؤمنأنعليايجبالذينالبارزينوالنبيينالزسلاللهعد،البحث

فيهميذكرولم،بهمالنبيينوخاتمالكريمالرسوليؤمنوأن،بهم

يوسفانعلىدليلهذاوفي)الأسباط(؟لفظبدلهذكربل،يوسف

بأفهءاشاإقوثوا:تعالىقال،اسمهلذكرلىالاعشر،الاثنيالأسباطمن

أوقىوماوالأستباروولضفوبد!ئ!حقطشئيلإبنقصإلى6أنزلومااليناأنزلومما

لهونخنئنهرأصمبينلقر!لازتهزمنالئبتوتأوقومأوجمبصىموسى

ومابأدلهءاشا)ن:وقال136،:الاية/البقرةسورة21!"مضلهون

وهآوالأمئباوويمقوب!ئمحقلائمنعيلإئرهيمعلىأنزلومأعلمناأنزل

لهونحنتنهصأحدئثننفرق!زئهغمنوالنائوتوعيسموسىأؤقى

84،.:الاية/عمرانالسورة31!،مسطمون

فيهمبماجميعابنيهوضىالمؤتيعقوبحضرحينثافتا:

)أتم:تعالىقولهوهو،لهسريكلاوحدهاللهإلايعبدواألايوسف

بغدىفنتقبدونمالبنيهقال!أتمؤتيمقوبحضرإذشهدآهكئتغ

لاونخناؤصاإلن!وإسحقوإفمنعيلإبزهرءابآبكوإلهإلفكلقبدقالوا

بينهمسؤىوبهذا133،:الاية/البقرةسورة21!،مملمون

التؤصية.فيجميعا

نأأنفسهماحذثثهمأنلمجزديعقوبأولادفييطعنلارابعأ:

انتهى،أنيلبثلم،الغيرةأعراضمنعارضيىبسببيوسفيقتلوا

تحذثهمنأنديننافيوليسفعلا،لقتلوهأسراراكانواأنهمولو

بلمدينأ،يكونيقترقهأولمنقسهعلىوتغفبجريمبماباتترافنفسه

وأقشر،مننفسهبهتحدثهقدمايقاومأقالمؤمنصفاتلمقإئه

أنجرئأومما:نفسهيوسفقالولقدبالموء،الأئارةالنقسعلىيتغفب
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ء.ث)1(صء"ءص
زحيم،غفورربئإنرئيرحصماإلايالشوءلأئاؤ!القس)ننفى

رئههمقامضاتمنواماة:تعالىوقال53،:الاية/يوسفسورة121

سورة197!!اتمآوى!اتجنةفمان!أقوفئعنانقسونهى

41،.و04:الايتان/النازعات

عزماقتلهعلىعازمينيكونوالميوسفأخوةأقويلاحظ

الرأيإبداءومجزد،القتلفيترددهمالكريمةالآيةتبثنولهذاأكيدأ،

بطريقةعنهيبعدونهأو،أبيهمعنإبعادهبذلكفيضمنوايقتلونههل

بكأفعلماذاأمقتلكا2:يغيظهلمنالمغيظكقولوذلك،أخرى

لكنم!نلأزضاأظرحؤأويرسفأاقنلواقالوا:ولهذامنكإ،للعخقص

يوسف/سورة121!(ض!حينفوممابتدهمنوتكللؤاإليهئموخه

التوبةفييفكرمنسقيايكونأنالمعقولمنوليس[9:الاية

ما.إثمارتكابفيالتفكيرعندالمعخلة

لا.).:أحدهمقولإلىالفؤرعلىانصاعواأنهمترىالا

كنتزإنالشارؤبغفىيتئقظة"الحم!غعئمئقوألقؤيوسفئفئلو(

01(.:الاية/يوسفسورة121قعللإ!

أنبياءكانوايوسفأخوةأنالكريمالقرانيذكرلمخامسأ:

.النبوةقبلكانفيهومعواخطأفكلحيئ!ذ،

الفه،عليهموتابالفهاستغفرواأنهمالكريمالقرانبئنولقد

!ئالانعلناألئهءاثرفلتذتأدئرإتائوأ:يوسفعنهموعفا

9/902.االقرانلأحكام"الجامعيوصفمولمنهو.1.نفسيأبرىءأوها)1(

والحسنالهذيلأبيوابنجبيربنوسعيدعباسابنعنبندهالطبريوروا.

3(.و132/البيان)جامعوالديوعكرمةومتادةصالحوابي
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أزحموهولكغاللهيغنرايؤعلئكمتثرليبلاقال!لشطين

سألواولقد29(و19:الايعان/يوسفسورة121،!الزحمين

كنماإتاذلؤبخالاأشتغفريكأبانا)قالوا:لهميسعغفرانكذلكأباهم

ألزيصائغفورهوإنبماربىلكخأستتففرسوفتال!خبين

89،.و79:الايتان/يوسفسورة121!"

نأقبلالأخطاءبعضأخطأوالأنهمالأسباطفييقدحفلا

موتبعدالدينإلىبالدعوةيكففواأنوقبل)1(،بالنبوةاللهيأتيهم

أبيهم.

ولما،موسىعهدقبلإلاتوجذلمالأشاطكانتلماسادسأ:

ولدموسىإنإذمحدودأ،موسىوميلاديعقوبمؤتبينالزمنكان

تخرفيلميعقوبذزيةكانتولفابعد،سنبعنكما.م،اق571سنة

فيئزولمائهالعابتمنكانولما،موسىزمنفيإلامصرمن

عشراثنيهنالكأناخركتابايفيأوالكريمالقرانفيأوالتاريخ

يوسفبينالزننفيتواتروامصرفياللهإلىيدعونكانوانبعا

موتمنالزمنبأنالعلممعالآخر،بعداحدهموجاء،وموسى

نانزعمأقنستطيعلالذلكسنة)2(،64هوموسىولادةإلىيوسف

عشر.الاثنييعقوبأولادغيرأسباطاهنالك

هنروحأاليكأوحي!ناوكدلكة:النبيينخاتمالكريملرسولهتعالىاللهتال(1)

ن!اءمنبهنهدينورأجعلنا.ولكنالايمانولاالكتابهاتلريكنتماأمرنا

52(:الاية/الورىسورة421مسنقيم(صراطالىلنهديلانكمحبادنامن

أحسنعليكنثصةنحن:يرصفسورةفيالكريملرسولهتعالىوكقوله

4121النافينلمنتبلهمنكنتدانال!رأنه!االيكأوحينابماالقصص

3،.:الاية/يوسفسورة

96.ص،الطالبين)مرثد)2(
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به،يؤبهلايعقوببأؤلادالتثنهيرمناليهودزعمتهماسابعأ:

سريةببلهةزنىيعقوببكررأوبينأنيزعمواأنعليهمبكثيبرفيس

22)تكوينأبيه :ro)ابنهزوجةبعامارزنىيعقوببنيهوذاوأن

03)تكوين - 12 :ern)زنىلوطاللهرسولأنمبلمنزعموافقد

وأن،مواب:سفيبولدمنهحملتاحداهماوأن،سكرانوهوبانجنتيه

91:تكوين)راجع..عميبن:سئيبولدكذلكمنهحملتالأخرى

،المالفيطمعالانرأتهقؤادأعملاللهخليلإبراهيموأن37(-03

ا02:)تكوين17(،-12:11)تكوينمزتينالعملهذاكزروأنه

.وهكذا...(41-

أستباطاعثنزاثننئ)وقظتنفم:تعالىقولهفيالأشاطوأئاثاهنأ:

يضصاكأضربأهمففؤمه،أتننفعهاذئو3+ابروأؤجتنآامئأ

فثربهتم!أنا!ي!ضلعلمفدعثنأضؤأثنتامنهأنببمتألمجر

منعشرالاثنيالأنبياءيعنيفلا016،:الايةعراف/'IIIسوره71

الأنبياءبمعنىالأسباطيكونأنتمنعقرينةهناكفإن،يعقوبأولاد

سورةمنالمئةبعدالأربعينالايةفهنالك،موسىعهدفيموجودين

.نصارىأوهودأالأسباطيكونأنتنفيالتيالبقرة

منالمئةبعدالستنالايةفيالمذكورالأسباطلفظويكون

عثصراثنتيفرقاإسرائيلبنيومطعنا:أي)فرما(يعنيالأعرافسورة

.الناسمنأمةمنهمفرقةكلتكون

كواكبراهاالتيالزؤيافيإخوتهرأىيوسفأنيلاخظتاسعا:

بهذهراهملماأنبياءيكونوالمولوبها،يسعضاءنجومأ()1(:)أي

كواكب.الجوميسميالكريمالقران)1(
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والشثسكؤكبماعشرأصدرأئتإقيإيشلإكيهيوسفقالأإذ:الصورة

4(.:الاية/يوسفسورة121!"شيديبلىرأنن!هنموأنق!ر

الكريمالرسوليسفيتعالىاللهأنالكريمالقرانفيونجد

وصيتئيلؤراللهمفجا.صم.تذإ.:قولهفينورأالنبيينخاتم

.."ألشنصسبلرضنون!أئبعمفأدئهيهيهدى!ميب

المنزلةكتبهكذلكاللهوشممى16،و15:الايتان/المائدةسورة51

لؤراإليبهغوأقىتنارئبهخننبرفنجاءكمئدالاسإيأكانورا:رسلهعلى

نورأالعوراةاللهوسفى174،:الايةالنساء/سورة31!"ئيينا

ئلئايمىوهث!لؤراموسىبهءجاءالذىاتك!تتأنزلمنقل.إ.:بقولهوضياء

وهرونموسئءأيا)ولقذ:وقوله19(:الاية/الأنعامسورة61.".

48(.:الابةالأنبياء/سورة211!"لفئئبوبخ!بموضيا"انفرظن

علاقةيبينجدولألهنرسمأنالقارىءعلىتسهيلاونرى

والأسباط)إسرائيل(ويعقوبإسحاق،وذزيتهإبراهيمبينالقرابة

وغيروهارونوموسىيوسفبينالقرابةووجه،المختلفةوأمهاتهم

للجدولمكفلوهو،الاتيالجدولمنإدراكهيمكنمماذلك

السابق:
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:الأسباطعندالعقائد-3

ورسالة،وابيهيوسفرسالةفيالعقائدمنجاءماأنوطبيعي

سائرنشرهاالتيالعقائدنفسهيإبراهيمجدهوأبيإسحاقجده

ماهنانكزرأننرىولاعشر،الإحدىلاخوتهيوسف:الأسباط

معهايذكزولمذكرها،أغفلالكريمالقرانأنخصوصأمنها،ذكرناه

الأسباطبنيهيعقوببهاوضىالميالعوحيدعقيدةوهيأهمها،إلا

تقذم.كما

منيوسفومضةالأسباطقضةفيجاءماذلكعلىويقاس

السابى.المبحثفيبئناهمماوك!رهاوالجزاءوالحوبةالاستغفارعمائد

تعالىاللهذكرفقد،الوحيعقيدةالأسباطعقائدفيجاءومما

أؤضثنأك!إالكأؤحئنأأهـإئا:ثانهجلقال،إليهمأوحىكانأنه

ويعقوبو)شحقواشئيلاقيهيصإلى6وأؤحينأبعلىؤمنو(لئبقلؤجإك

زبورأداودوهاتيناوسيخنوهرونويولنسوأيؤبوعيسئوألامئباط

163،.:الايةالنساء/سورة41.،!.
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عشرالحاديالمبحث

أيوب

:القرانفيوذكرهأيوب-ا

نجضسالشئطنم!ئنىأق7رئإنادىإدأيؤبعدنا)وأدبهز:تعالىتال

قعهتمومثلهمأفل!7لهووتجنا!ويثرببار!مفتسلهذابركلكأبمنق!وعذاب

وجذنهإناتخنمثولائهءفافربضئثابيدكوضذ!الائن!لأفىلىوبزىئارخة

44(.-41:الاياتص/سورة381"!أؤا.*7إنهانحندنعمسابخ

آلزحمبأزحموأنتالضرمسنىأق7رئهنادئإذوأيؤب)!:وقال

رخةئعهزوثتهمأهل!وإتئنهضزمنبهمافكلثفنال!فايقستجبنا!

84(.و83:الآبنانالأنبياء/سورة211"!لقفيديئوزتحرىعندنافن

أؤحي!)إئا:والنبيينالرسلمنغيرهمعائوبيذكرتعالىوقال

و)شنعيلإبزهيصإلى+وأؤحينأبع!صهنوأقببقلؤجإكأؤصيإكح!إثك

الاية:النساء/سورة0041.و(يؤبوعي!مئوألامتباطويغقوبو)شحق

الكريمة.الايةاخرإلى،163

فثا2فندرجترنرفعقومهعلىإنرهيصءاتئتهأحختناإوتفك:ومال

ولؤحاهدشاصلأويغقوبإشخقل!ووهئنا!عليصمحيصرئثإن

وفرونوموسىويوسفوأيؤبوصلثمنداودذزئتهوهنقئلمنهدشا

84،..83:الآبنان/الأنعامسورة161!أنمخشبنتجزىكذلك

vr%
http://kotob.has.it



وزمنه:نسبه-2

بنأيوبوهو،الروممنرجلاأيوبكان:إسحاقابنقال

:غيرهوقال.الخليلإبراهيمبنإسحاقبنالعيصبنزراحبنموص

.يعقوببنإسحاقبنالعيصبنرعويلبنموصبنأيوبهو

إبراهيم.بنإسحاقبنعيصبنروحبنموصابنهو:وتيل

ممنابوهكان:وقيللوط،بنتأمهأنعساكرابنوحكى

لأئه،الأؤلوالمشهور،تحرفهفلمالنارفيألقييومبإبراهيمامن

داوبذزيته.ومن).:إبراهيمعنتعالىلقوله)1(،إبراهيمذزئةمن

/الأنعامسورة00061وهرونوموسىويوسفوأيوبوسلئمن

وهو،نوحدونإبراهيمإلىيعود)ذريته(فيفالضمير84،،:الاية

تولهفيالنساءسورةفيإليهمالإلحاءعلىالمنصوصالأنبياءمن

وأؤحتنأبغلىمهمنو(لئبئقلؤجإكأؤضثنأكم!إ"لكأؤحيبماإإئا:تعالى

.."وأيؤبوعيسئوألاشباطويغقوبوإشحقو)شنعيلإئرهيصإلى6

الاية.اخرالى163(:الآيةالشاء/سورة41

وبينانفاالمذكورةالنسبسلسلةبيناختلافاهنالكأنويلاحظ

سفرفيجاءفقد،اليهوديةالمصادرفيجأءتالتيالنسبسلسلة

اللهرسول)بنتبسمةتزؤج،إسحاقبن)العيص(عيسوأنالتكوين

زارحلرعوئيلوولد،رعوئيللهفولدتينايوت(أخت)2(إسماعيل

النحو:هذاعلى)زراح()3(

022،والنهايةالبداية5(1) /،Y7.172/"البيانجامع5و

وهو)بسمة(أسمبدلاسماعيلبنت)محله(اس!9(28:)تكوينفيجاء)2(

ظاهر.تناتض

17.و13و4و363:تكوينراجع)3(
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ةرسا*هيمبراا

فقةر*قسحاا

!ص

ئبل(اسرا)بعقوببسمة*محبو(لعبصا)

عشر()الإثنىالأسباطرمحوثبل

(احزر،روح)ارحز

العربيةالمصادربينالنسبسلسلةفيالتوفيقلناجازواذا

فيكانأيوبأنذكرأيوبسفرأنخاصة،الاسرائيليةوالمصادر

كالاتي:أيوبنسبكانا(:ا)أيوبعوصأرض
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ةرصا*هبمبراا

رتقة*قسحاا

طص

ئبل(اسر)ببعفوبسمة*محبسو(لعبصا)

ئيلعور

(احزر،روح)زارح

محثر()الإثنىالأسباب

هوص

أبوب

أرض:كانأيوبموطنأنوالمسيحيةالإسرائيليةالمصادررتوذك

بينالواتعة)1(،أدوموبلاد،سعيرجبلمنجزءاكانتأنهايظنالتيعوص

حفيدبنيوبابهوإئه:وقيل2(،سمالالمالعربوبلادجنوبأاليهودية

وذكرت.منهبالقربأوموسىقبلسنواتبضععاش6نهو،عيسو

فيعيسومواليدوهذهادوم،هووعيسوسعير،جبلفيعيسوفسكن:ميل)1(

بنورعوئيل..عدا.اليفازينعيسوبنيأسماءهذهسعبر.جبلفيأدوم

01(.36،8:)تكوين...ب!مة

911.ص،الطالبين)مرسد)2(
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معةهذابعدعاشأنهأفلهيعقوبإلىرذأنبغدالفهأناليهوديةالمصادر

سيخاأيوبماتثم.أجيالأربعةإلىبنيهوبنيبنيهورأى،سنةوأربعين

.(17و42:16)أيوبالأياموسبعان

3-محقائد.:

هذاصدرفيذكرناهاالتيالكريمةالاياتمنتبينولقد

كعابه.منقليلةمواضعفيإلاأيوبيذكرلمتعالىاللهأن،المبحث

كانأيوبأنالآياتهذهمننسعخلصأننسعطيعذلكومع

منالمئةبعدوالستينالثالعةالايةنيجاءكماإليهمالموحىالنبيينمن

لؤجاكأوصينأكح!إثيكأؤخيعماأائا:تعالىمالفقدالنساء،سورة

ويغقوبوإشحقر)شهيلإنزهيصإلى6وأؤختنأقرصمنوأقببق

مما163،.:الايةالنساء/سورة41.!.و(يوبوعي!مئوالأنئباط

إنهسكولا،والرسالةبالوحيالإيمانإلىقومهدعاانهمنهيستنبط

وثثهمأئلهاتننه.وإ.:تعالىلقولهقومهإلىمرسلاكان

84(.:الايةالأنبياء/سورة211.".ئمهص

وأ"نهللأنسان،عدؤالشيطانأنمنهيتبيقماأيوبقضةفيوجاء

عنوصدهلاضلاله،صذرهفيوالوسوسة،لإغوائهعليهمسفط

مقاومتها.ووجوبللفتنةعمليئمملالقصةنيوجاءالفيما)1(،سبيل

الئيطانوجاء،الربأمامليمث!لوااللهنجوجاء6نهيومذاتوكاناليهود:وفالت(1)

:ومالالشيطانفاجابجثت؟أينمن:لل!ثيطانالربفقال.وسطهمنيأيضأ

جعلتهل:للشيطانالربفقالنيها،اتمثيومن،الأرضفيالجولانمن

الرلتالثيطانفاجاب..3.الأرضفيمعلهلي!لأنأيوبعبديعلىمبك

!وحولبيتهوحولحولهسيحتإنكأيى،اللهأيوبيتقيمجانأهل:وقال
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ذريةمقداموما،إليبمالموحىالنبيينمنأتوبداموما

تزؤجعيسوا!صخ)إنإسماعيلحفدهمنداموما،هـابراهيمإسحاق

غيرهؤلاءبهاأتىالتيبالعقائدجاءآنهبذفلا(إسماعيلبنت

الضحيح.القئمالذينحقائقإلىوقومهأفلههدىوأله،منقوصة

ولكن،الأرضفيمواسيهفانثرتيديهأعمالباركت،ناحيةكلمنمالهكل

الرفيفقال.عليكيجدفوجهكفيف!ئه،مالهكلومسقالانيدكابط

-6:ا)أبرب...بدكتمدلااليهدانما.يدكنيمالهكلهوذا:لثيطان

الكربمالفرانذكرولقد.اليهذهبواماحسبروايتهمفيجاءمااخرالى12(

ن)..أ.:الشولغبرالحوارهذافيهيأتلممما،الحقيقهأيوبتصة

57،.:الاية/الأنعامسورة01.61.الحقيمصلنهالأالحكم
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عشرالثانيالمبحث

الحفلذو

:القرانفيذكره-ا

الأخيارئنوكلالكفلؤأواليسعإتشحيل)وابهز:تعالىقال

وذالادرلبى)وإشمنيل:وقال48،:الايةص/سورة381!"

مررإنهمرختنافوأذخقئهئم!الفئابصئن!لالكقل

ولم86(.و85:الايعانالأنبياء/سورة211!!الثليز

الكريم.القرانمنالموضعينهذينفيإلاالكفلذاتعالىاللهيذكر

I-وزمنه:نسبه

)1(.أيوبابنهوالكفلذاأنبعضهموذكر

مقائا،الناسبعضمنتكفلرجلالكفلذاإن:الطبريوقال

بهفقام،الأعمالمنبعملالملوكصالحيمنملكمنوامانبي،

منوجعله،بهتكفلبماوفائهحعنمنعليهالفهفاثنى،بغدهمن

)2(.اللهطاعةعلىصبرهحمدمنمع،عبادهفيالمعدودين

أراهالاإسرائيليةأخبارأالكفلذيسأنفيوغيرهالطبريوروى

هوالكفلذايجعلونالمسيحيينالباحثينأبعض2/2250والنهابة،)البداية)1(

.بام(.حزميال

17/58.،البياناجامع)2(
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الكفلذاأنمجاهدعنوروي،المؤلفهذامثلفيللنقلصالحة

ويقيمه،قومهأمريكفيهأنقومهلبنيتكفلنبي،غيرصالخزجل

)1(.الكفلذافسمي.ذلكففعلبالعذل،بينهمويقضيلهم،

لأنهأمربوهذاالأنبياء،منإئه:والأكعرونالحسنوقال

ينهم)2(.يخمامعدود،عليهممعطوف

:ئدهعقا-3

دمالىالثهإلىداعيا،النبيينمنكغيرهكانالكقلذاأنشكولا

والقيامةوالبغثالبززيخيةوالحياةبالمؤتالناسمذكرأ،الوخدانية

إلئبهاأوحيالتيالعقائدمنوغيرهاوالثوابوالعقابوالحساب

الدين،حقائقمنعتهمغابماالناسوتعليمأقوامهملارسادالنبعين

بالغيب.الإيمانإلىودعوتهم

17/95."الياناجامع(1)

17/48.،القرانغرائبأتفسير)2(
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عشرالثالثالمبحث

شعيب

:الفرانفيذكر.-ا

ماأدنهأغبدوأيقؤسفالشعبئاأخاهمهذيفإوإلى؟تعالىقال

ان!نلفأؤفوأزئبثمئررصببنةجآبحمنذغير،إبههنلصم

ئفدالأزضفلفسدواولاأثصياءسئمالاسبخسوأولاوالميزات

ئئفدوأولا!هؤينب%!نتصإنلكغضيرذ!نمإضدخهأ

ونئغونهابهءءاصفمنأئوسيلعنولقذوتتوعدصنصزوي!ل

عقبةكاتكئفوأنظررافكزمحمدل!لأ!ضتصإذوأزصروآعوبحا

يرءأزعلتيأئذئءامنوأ!تمطاثفةكاق!ك!المفدبن

الهبهمين!خئروهوبئننأأدئهصضكمحتئف!ضيروأم!يزموألزوطأيفة

ممكافو(0والذينيئثفيلنخرنجكقؤيدمنأتكبرو(الذيئالماظل5

ألئوكلأقترنناقد!بهرهينك!أولؤقاللخنأفىتعودنأؤ!متنأمن

فهأنعودأنبايكونوهائهاألئهئحئناإذبحدمل!مفىمدناإنكلأ!

أفتخرئماتوءطاأدئوكلعلمأ2ثئكل!ياوممعرئاأدئايشدمأنا،

منكفرو(الذيئدظوظل!القنيمضيروأنتيألئئترفاوتينبنننا

فىف!ضبواألرضفةءصدكم!لخنرونلأااثكلممباأئئئتتملرر!يهء

كذبوأالذبفيهأيفنؤ(ئتم؟نمئغب!كذبوأال!يئ!جغمين2هئمدا

رشكتأيالنن!ئملتديفؤسوتاللختمئوبر!ا!تسيتهم؟نوايفغما

W
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سورة71"!مؤهـبهفرجمتفىامىءفكفلكغون!حترفى

39:الايات/الأعراف -.)OA

ماألئهيقؤهـأغبدواقالشيئأأفاقىمذينل!كأ!:وقال

لاقمجنرأرئ!مإقوألميزأنالميالئقصواولاغير،إلههنلى

ولميزاتألمبالأؤفوأويقؤر!نحيويؤيرعذابعت!خاضاف

مفسدين!الأزشفتغثؤأتم!أشياء3ألتاستئخسوأولايأنقئ!

فالوأ!مجفيوعليكميب!ومأئؤفينئحضتصانلكتمضيرأدنربقنت

ماأقؤفافىنقغلان(ؤأباؤنا5يغبدماتةمك(نتأصك(ضلؤثيشحيب

لبنزعككتإنأؤشضيفؤيرظل!ألرسثيدألطيصلأنتإندث!ئؤأ

ن)عتةأتهئحثمهاإكأخالفكخانأد!لدوهماصسنأررقاثاورزققزيئتن

أنيب!د!فيتو"ظتعلنولهأدنةإلأتؤفيقىوماأشتطفثماالاضلخال!أدييد

أؤهودوئمأؤناجقؤماضابمأثليميبحأنشقافىتجرمئكنملاوبقؤر

توبواثنمرئبنموأئشقفروأ!يعيمفنحملووتؤموماصلخقؤم

وإناتقولئضاكثيمانفقههالشحنبمالوا!ودودرجصرفيإنإتجز

قال!كللعزليزعليناأشاوممالرجمتأرفطكولؤلاضعيفافينالزنك

يماريىإتظفرث!ورأبمئموأتخذتمؤاللهفنعلنحمأعزأرهطى-يقوس

تئلوتسؤفعملإقم!ش!ئمعكأغمر(وئقؤر!محيطءن-

لرهب!مع!خإقوآرلقبوابمذلثهرومى!نزلهعدابلأسهمن

ظدمواائذينوأضذتشالرخمزمع!ءامواوالذينثصعئب!ئخناأئرناجاءولما

كمالمذنبغداأ!صفيهةيشوأئز؟ن!خثمب%ديرهتمفىف!ضبوأالضئحة

59،.-84:الاياتهود/سورة111،!ثمو3بعدت

وأزجواألئهأغبدوأئقويرفقالثمعئبايناهغمدبإوإك:وقال

فماخذئهم!ذبؤ!مفسدينآلأزضفىتنثؤأولاالأخرالؤم

182
http://kotob.has.it



/العنكبوتسورة192"!جثميندارهتمففأضبحوأالزخفة

37،.و36:الايتان

شفونألاشعيمثلنمقالإد!اتمرسلل!تببهةأض!أكذلط:وقال

هنعلهأشلكثمومآ!وأطيعوناللهظئق!!!أمير!رممولملكنمإق!

المخسريئمنتكونوأو،الكلأؤفوأ!!الفلين!7فىلأlتجرىلنتجر

فىئفؤأو!أشيابرأداستخس!!و!!ائمصشقيمبالنضالاسلزنجو(!

منانتإشعآتاثوا!الأئرلينوانجنةضلتكتمائذىوأنتوأ!مندبئالا"رضى

فأشق!!أتبهذبينلمنئظئكوإنمثلنابئرإلاأتومما!المسخرين

تغصلونيماأغلمريئ-قال!ألفندقينمنكنت)نالشم!هنكصمفاعلتن!

،!عظيصيؤرعذاب؟نإن!الظفةيورعذاب؟ضذهتمفكذبؤ!

9118.-176:الاياتالشعراء/سورة261

وزمنه:نسبه-2

لوطكانفقد،لوطزمنبعدجاءسعيبأأنبهالمقطوعومن

تؤمأضابممامليصببحأنشقاقئحرمئكئملاأديلقور:لقومهيقول

111!،ببعيدق!ملووقؤموماسلخفؤمأؤهوثيقؤمأؤناج

.[A°:الايةهود/سورة

نأوغيرهماإسحاقوابنعطاءقالفقد،شعيبنسبعنوأئا

اسمهوكان،إبراهيمبنمدينبنيشجربنميكيلابنهوشعيبا

بنعيفاءابنإنه:وقيل،لوطبنتميكائيلوأمه)بيروت(بالسريانية

بنلاويبنيشجربنجزيابنإنه:وقيل،إبراهيمبنمدينبنيوبب

بنصفوانبنسعيبهو:وميل،ابراهيمبنإسحاقبنيعقوب

)1(.إبراهيمبنمدينبنثابتبنعيفاء

8/166.(البيان"جامع7/247،248j،أالقرانلأحكاماالجامع)1(
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موجودةغيرسعيبنسبفيالأسماءهذهبعضأنلاحظناومد

إلايهعضوالماليهودأنذلكفيالسببولعل،الإسرائيليةالمصادرفي

نظرهموجهةومنوحدهمبتاريخهمتمصلالتيالنسببسلسلة

بيننوفقأنالقارىءعلىوتيسيرأ،للفائدةإتمامارأيناولقد.الخاصة

تحقيقإلىيوصلناهذالعل،خاصقجدولفي،المذكورينالمصدرين

والنبيينالرسلونسبنسبهبينبالمقارنة،شعيبفيهوجدالذيالزمن

الاختلافملاحظةمعالمذكور،الجدوللذكرهميثسعالذينالاخرين

وضعناولقد،الإسلاميةالمصادرفيجاءالذيشعيبنسبفي

بينسعيبنسبفيالإسرائيليةالمصادرفيتذكرلمالتيالأسماء

قوسين.
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مطورة

ملبان(ينهد

8

بت(اث)(بثبر)(بويب

عب!اء()مبكبل()محباء(

(نصفوا)(ثعبب)(ضعبب

)ثعبب(

)j-زر(نارح

ناهازنلحورصارة*هيمابرا*جرها

!ريث!

لوطملكةبنوئيلاصحاقاصماعيل

!ر

)مبكائبل(لابانرنفةبعفوبمحبسو

ول8
راحيلليئةلاويرعوئيل

يمرارتتهانجرتسويثجرارحز

(جزى)موص

أيوب)ثعيب(
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أولادضمن)يشجر(اسمتذكرلملإسرانيليةاالمصادرأنيلاحظومما

.(64:11تكوين)ومراريوقهاتجريث!ون،لاويوبنو:فيهاجاءفقد،لاوي

،يعقوببنلاوينمن!لمنسعيبأبأنالقائلسضعانابنبقولأخذنالهاذا

سعيبأأنالكتابهذامنا71:الصفحةفيالمذكورالجدولحسبوجدنا

وأيوبسعيبمنكلويكون،أئوبفيهوجدالذيللجيلمقابلجيلفيوجد

الاتي:الجدولفيمبسطهوكما،العمأولادمنزلةفيالاراءبغضعلى

)براهيم

اصحاقاصمامحيل

ل!

لبئة*بعثوبعبو*-بسمة

ئيلمحور

ارخؤ

موحما

أبوب
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بنيشجربنجزيابنهوشعيبأانمنقيلماصخلاذا

ذكرعلىالاقتصارمنالقديمالعهدفيجاءماصحداذا،لاوي

يشجر،ذكردون،ومراريوقهاتجرسونوهم،العلاثةلاوياولاد

لأن،القديمالعهدفيلاويبنيشجرذكرعدمنعللأننستطيعف!ننا

معيوسفأئاممصرالىذهبواالذينلاويأولادمنيكنلميشجر

كرذمقامفيالعلاثةلاويأولادأسماءذكروافاليهود،يعقوبأبيهم

8(.:46)تكوينمصرإلىجاءواالذينإسرائيلبنيأسماء

الأراضيوهو،مذينأرضفيسعيبوجوديعفلوهذا

أبيهمعفيهاتخقف)العقبة(،عيلاموخليجالميتالبحربينالموجودة

عنماعائقعاقهقدأحدهماأووجذهأبيهمنكليكونوتد،وجده

الذينقومهفيسعيبفبقيمصر،إلىإسرائيلبنيسائرمعالذهاب

لهم،وينصحرتهمرسالاتلعبلغهمإليهمالفهوأزسله،بينهموجد

الثه.وطاعةالايمانإلىويدعوهم

أصحابد!الىمذين،أهلمومهإلى:أتتينإلىشعيببعث

يعذبهماقالفهأرادفلمامفت!،سجيرمنالأيكةوكانتالأيخكة،

دنتفلما،سحابةكأنهالعذابلهمورفعسديدأ،حزأعليهمبعث

عليهممطرتتخعهاكانوافلمابزدها،وجاءإليها،خرجوامنهم

000261الظلأيؤسعذالي.،ضذهنمأ.:تعالىقولهوهونارا،

918(.:الايةالشعراء/سورة

بأتفاسهم،فأخذسديدا،وحزأومضأعليهماللهبعث:وقيل

بأنفاسهم،فاخذ،البيوتأجوافعليهمفدخل،البيوتفدخلوا

سحابة،عليهمالفهفبعثالبزية،الىهربأالبيوتمنفخرجوا

بعضأ،بعضهمفنادى،ولذةبزدألهافوجدواالثعفس،منفأظفتهم
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131(.نارعليهماللهأزسلهاتحتهااجعمعوا)ذاحتى

شعيب:رسالةنيالعقائد-3

ووحدانيته:بالهالإيمان)1(

وهو،لهشريكلاوحدهبالتهالإيمانسعيبدغوةأساسوكان

هوبلبعنا،كمافبلهمنالنبئيندعوةعل!يهبنبثالذيالأساسنفس

حتى،بغدهمنوالزسلالنبييندعواتعلعهبنيتالذيالأساس

تقارنأنولك،النبيينوخاتماللهرسولمحمدالىالدعوةوصلت

بتلكالاقرارإلىجميعأالرسلبدعواتالتوحيدالىشعيبدعوةبين

تعالى:قولهبمراجعةالوحدانية

إئهننكمماأدنهأنجدوابنؤسننالنؤمصالىنوصاأزستاةلند

95،.:الاية/الأعرافسورة71.(.عئر؟

إئهـغبرةنن*ماأطهأنجدوأبنؤكلنالهؤ%كئمعاةلاك51

65،.:الاية/الأعرافسورة71!!نئقونأفلا

نقلصمهاأدئهأثحدوايقؤمصقالصظثاأخاهئمثمؤإداك

73،.:الاية/الأعرافسورة71.".غئر،إفي

هنل!مماأدئهأصدوأبفؤسنالثعتئأأضاهئممذيتإوالى

85،.:الاية/الأعرافسورة0071.غير!إفي

لؤشإلازشولرهنتتلثمنأزسفناأوما:النبيينلخاتمتعالىوقوله

25،.:ا!يةالأنبياء/سورة211!أئابرعبدولؤيبه!الأإالهلاأل!)قي

أدئه!أحذاللههوأمل:كذلكالنبيينلخاتمتعالىوموله

!نوانابكنولئم!بولذولتمبلذلغ!ألضتمذ

91/67.،البيانجامع5)1(
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4(.-1:الايات/الإخلاصسورة1121،أخد!

لهم:وقال،ووحدانيتهبالتهالإيمانالىقومهشعيمثدعا

84،.:الايةهود/سورة111"غبردإفيئنلىماأدثهإأغبدوا

انجفة.).:خلقالذيوهو،خالقهمهوالفهأنلهموبعن

بتاومع.).:وأنه184،:الايةالثعراء/سورة261"ألأئرلين

وأته:98،:الاية/الأعرافسورة0071.علماثىءكل

بماوأنه09،:الايةهود/سورة111.".ودود.لرجزإ.

:ربوأته29(:الايةهود/سورة111.،.محيط.إ.:يعملون

ال!بليتخذوأخذ018،:الايةالشعراء/سورة1261.الفلين10

،سواهعبادةوترك،بالثهوالإيمان،تصديقهفيطمعأالمنطقية

.المنكراتوامترافالإسراكمنفيههنمعناوالرجوع

والرسالة:الوحي)2(

الذينالرسلكسائرإليهيوحىكانشعيبأأقسكيقوما

!إ:تعالىقولهوهو،القرانفيالنبيينخاتمعلىتعالىالفهمضهم

إفيهيصإلى+وأؤحئنأبعرص"منوأقببقلؤجإكأؤضينأكع!،جمكأؤخت!إنا

وسلنننوهرونويودنسوأيؤبوعيئوالأفنباطويفثوبوإئ!حقراشمغيل

ئئمورسلأفبلمنعئكنصفعنهئمنذ!ورسلأزبو،داودوءانتنا

164،.و163:الايعانالنساء/سورة41.!.يخئثنقصضهئم

وأق،بالوخييؤمنواأققومهسعيباليهدعامناكانوبذلك

رسبمقأنلفئ!نملقديئؤم.ومالأ.:رسالمهبصدقلذلكتبعأيؤمنوا

/الأعرافسورة471كلنربتنؤسجءاصنكتفلكخونصحثرلأ

ألاشعيمبلمنمقال)!:بامانةالرسالةاليهميؤذي6نهوأنجلغهم39،:الاية

سورة261"!وأطيعونألئهظئق!!!أميرءرممولملمإق!ئفون
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!ئيطابفةكان)وإن:لهموقال917،-177:الاياتالشعراء/

بئنناأدئهئحكمحتئف!ضبروأي!رعؤالزوطالافةبهءأزصلتيأئذىءامنوا

87(.:الاية/الأعرافسورة71!!الهبهينضيروهو

بلوحدها،برسالتهالإيمانإلىقومهليذعوسعيبيكقولم

يؤمنواوأن،عامونجهعلىبالرسالةالإيمانإلىيدعوهمكانلقد

انبشرلىالىأقوامهممنالأناسيإلىالناسمنرسلايزسلالفهبأن

الإنسانية.حياتهمتاريخافتدادعلىالعصور،جميعفي

بالرسالة،الايمانإلىأقوامهميدعونجميعاالزسلكانولقد

رسلاالناسإلىيزسلالفهبأنتؤمنلاأتوامهمكانتإذبئئا،كما

التيحياتهمويحيون،مثلهموشربون،الالعاممثلهميأكلونالبشرمن

يكونأقسعيبقومأتكروكذلك)1(،الأرضعلىلقضائهاأهلوا

السخرينمنانتإنمآ)مار.ا:رسولهموكذبواادمعون،رسلهنالك

علتنافأشقد!ألبهذبينلمنئظئكوإنئثلنابسرإلاأنتومما!

لقملونيماأغلمل!تال!القفدفينمنكنتإنالئمم!تنكصفا

188(185:الاياتالشعراء/سورة261،!

وبجميعبرسولهمسعيبتؤمإيمانعدمتعالئاللهوذكر

أكذب:قولهفيعائمونجبماعلىبالمرسلبنايمانهمعدم:اي،الرسل

176،.:الايةالشعراء/سورة261!"ائصرسلل!ئييهةأضب

قنلمنالمزسلينأقوامعنحكاهماعنهمالفهحكئوهكذا

سأنه:جلقولهوهوهذا،فيالثهقالهبمانذكركأنونرى.سعيب

لكغاق!ئنفون(لانوحيزفىلئمفالإ.!أئمرسليندقحومإكبث

بصبر،سيعاللهانالناسوهنرصلأالملائكةمنيصطفي4ةا:تعالىقال)1(

75(.الاية/الحجسورة221
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.(701-501:الاياتالشعراء/سورة261،!(ملا!رم!ولم

إق!ئئمؤنأ!هو"ي!هتملتم؟لإذ!ائمرسلدطهأكنث

125،.-123:الاياتالشعراء/سورة261"!أمينرمموأل!

إق!لئنونألاسئخأشهتملتمظل!!ائمرملبنثمودإكذبت

f-141:الاياتالثمعراء/سورة161Y!امبنرممولملكم r.،ا

ننفون!ألالو،لشهنملتمتال!!أكسلدلوءقؤمإكذبت

162،.-016:لاياتالشعراء/سورة261،!أمبنرسولملكتمإق

)فى!نئتونألاشميمبلمئ!نال!!ائمرسلل!ثييهةأصئطأكذلي

178،.-176:الاياتالشعراء/سورة261"!أمير!رسولملكنم

هؤلاءأنالكريمةالاياتهذهفيذكرتعالىالفهأنويلاحظ

كلدعاولهذا،رسلهمكذبواوبهذا،الزسالةبأضلكذبواالأقوام

أمامهمحيئودليلبرهانفهو،ويصذموهالفهيعقواأنقومهرسول

منإليهيدعووماوصذقهوسخصئتهفخلقه،الرسالةصذقعلى

اعراضمنسيءطلبإلىسعيهوعدم،دعوتهفيواخلاصهالخير،

بصخةالمعاندغيرتقنعالتيالأدئةجملةهي،لرسالتهثمنأالدنيا

ومنذرين.مبشريناللهمنالزسلإرسالعقيدةبصخةوبالتالي،رسالته

لأقوامهم،الرسليقولهكانمالقومهيقول،سعيبكانولقد

الصراطاتباعإلىاياهمودعوتهرسالتهعلىأجرأمنهميريدلاإنه

وأطيعونأدئهظتقو(!أمير!رممولملكمأإق:لهميقولكانالمسعقيم،

2611!!سالعئينفىإ،أتج!يإنلبزمنعلهأتمبكتموما!

صذقعلىلهميدقيوكان018،-178:الاياتالشعراء/سورة

التلاعبمنعليههنمماتزكالىيدعوهملابأهنهداخلاصهرسالته

رجللأؤلإنهبل،نفسهمستثنيا،الزحمنكيروعبادةوالكيلبالوزن
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زبئتنلئنزعككئتإنأؤشضئقؤير)ظل:يقولبمايعملفيهم

أريدإنعتةانف!نمماإكاضا-لفكغأنأرلدومماحسنأرزفافاورزقنى

!!انيمياإفيتركتعينه!أدنةإ!تونيقئوماأسمظغثهاآقيضلخإلا

.[AA:الايةهود/سورة111

العاصين:عليالهمنالعقوبةإنزال)3(

العاصينبانقومهإقناعمحاولةشعيبرسالةفيجاءومفا

يؤمنمنفإنساء،إنالدنياالحياةفينقمتهعليهماللهينزلاللهلأوامر

بطشهمنيتجوحتىالفهائقاءعلىفيعملحذر)1(،علىدائمايكونبهذا

قلبهويتحخر،يفعلبمايباليفلا،العقيدةبهذهيؤمنلامنائاونفمته

والاخرة.الدنياويخسر،أعمالهسزفيفيقع،حساسيتهويعدم

العاصينبانقومهامناعمحاولةسعيبرسالةفيجاءومما

إلىودعاهم،بهميوديماالسماءمنعليهمالفهينزلاللهلأوامر

التيالأقواممنتقذمهمبمقالئهفعلهبماوذكرهم،ذلكفيتصديقه

مأثليصببحأنشقافىفيمئكتم)ديلقؤهـلا:فقالرسلها،تصذقلم

ببعيدق!ملووقزموهاصلغقؤمأؤهو2فؤمأؤثوحتؤمأساب

عقبةكاتكيفوأنظروأ.).98،:الايةهود/سورة111!"

:أنإلامنهمكانفما86،.:الاية/الأعرافسورة71"ائمفسديئ

لمنئظئكوانمثلناف!رإلاأنتومما!السمخرينمنأنتإنمآإثا،

ألفئدقي!منكنتإنالشمأهئنكصفاعلنن!فأشقذ!البهذبين

ن؟)ن!يؤهـالبهئزعذابص!خذهتمدكذبؤ!تغملونيماأعلملدتال

وهمبيلأمأبأصنايأليهمأنالفرىأهلأألأمن:انبيينخاتمالكريملرسولهتحالىتال)1(

اللهمكرأنأمنوا.بلعبونوهمضحىباصنابهسبهمأنال!رىأهلأهنأو"نائمون

99،.-79:الابات/الأعرافصرة17الخاصروناال!ومالاالهمكربامنللا
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918،.-185:الاياتالشعراء/سورة261،!عظيصيؤميعذالي

عكأغمفوأ)ويقؤر:وتالفأنذرهمسعيبأ،كذلكمدينقوموكذبت

بهذلبهوومرر!فزيهعذابيأيهمننمموتسرفعنل)نم!شصم

معمامؤا5واتذينشعيبماعتاأقرناجاه!ولضالرقيمبمعصثمإفىو،رتقبو(

لز؟ن!جثمب%ديرهتمقف!ضب!واألضئحةظل!و(أئذينوأضذتفالرخمز

ا!يات:هود/سورة]11"!ثموبمدتكمالمذنبغداأ!يخهأيتوا

لكخونصحتربليشلمقأئلننحئملفديقؤسوقالعنهغأئولى59،-39

.39،:الآية/الأعرافسورة71!،بهفريفتورفىءامىفكف

الآخر:اليوم)4(

اغبدوايقويرفقالثمعئباأظهغمديف)ورإك:تعالىقال

192!،مفسدينآ!زضفىتضثؤأو!أ!خرالؤموازجواأدته

36(.:الاية/العنكبوتسورة

وتشملالاخر،بالبومالايمانإلىقومهسعيبدعاوهكذا

فنائهمبعدأخرىلأةالناسيتشءسوفالثهأنالاخربالعومالعقيدة

سوفوأئهم،القيامةيوم،المؤتبغدفيحييهمالدتيا،الحياةفي

،الأرضونجهعلىالأولىحعاتهمفيأيديهمقذمتماعلىيحاسبون

!بمطالافةكانأ!ن:لقومهسعيبقولعليهيدذماوهو

بننناأفهئحكمحقفاضيرو(!رفوالزوطا!ةبرءأز!لتيألذىامنوأ5

وسيكون87()1(:الاية/الأعرافسورة71!"الهبهمتضيروهو

فنصح)2(،الجنةتمعبنعيمداماالنارفيدخولإئاالحكمهذانتيجة

كانوانبماالقيامةيومبينهملبحكمربكألاق...النبيينلخلالمنعالىاللهمال)1(

124(.:الآبة/النحلسررة161(يختلفوننبه

(Y)خىمنهمريةفيكفرواال!بنبزالةولا:الكربمالرسوللمحمدنعالىمال

!.بينهميحكملذيومئدالملك.عثيمبومعلابيهصيهمأوبنتةالسامحهتأميهم
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هومالهميبينأئهعلىدليلالاخر،اليوميزجواأنقومهسعيب

الحصولفيأملاللمرءيجعلالاخرباليومالإيمانف!نالاخر،اليوم

الدنياالحياةهذهالىينظرلاويجعله،الاخرةفينفسهتشعهعهماعلى

الله.سبيلعنبهايضلنظرة

والتوبة:الاستغفار)5(

لهم:فقال،والتوبةالاستغفارالىمومهسعيمثدعاولقد

سورة111!"وؤهـجصرفيإنإليزتوبوأثئمري!تمةوأضتفزوا

يغبدكانماعبادةمنالفهاسعغفارإلىدعاهم.9،:الايةهود/

ماالىيعودوافلا،النصوحالتوبةالىودعاهم،الفهدونمنآباؤهم

الفهأنوأغلمهم،القويمال!ئوفيالطريقعنوبغدكقرمنفيهكانوا

كانولقد،التائبينعلىويتوبللمستغفرينوي!ن!معودوذ،رحيم

لاحتىالنبيينسائرسريعةوفيسعيبسريعةفيوالتوبةالاستغفار

دامواما،اللهرحمةمنيقنطوالاوحتى،المغفرةمنالناسييأس

مااتباععلىعازمين،تؤبعهمفيصادقبن،استغفارهمفيجاذين

رسولهم.رسالاتفي،وكتبهنبئهملسانعلىإليهمالفهأزسله

بايلأمنابواوكلىكفرواواللىين.النعيمجناتفيالصالحاتومحملواأمنوانالدين

57،.-55الآبات/الحجسررة221مهبناعدابلهمنأولئك
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عشرالرايعالمبحث

وهارونهوسى

زمنهما:وتحقبقوهارونموسىنسب-ا

:وهارونموسىنسب(1)

ابنهوموسىأنوالنصرانيةالاسرائيليةالمصادرلناوتذكر

مأوأن،إبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنلاويبنمهاتبنعمرام

يوكايدأتجبثوتد،عمرانوعفة.قهاتأختيوكابدهيموسى

سنة)2(،.12عأشموسىوان)1(،موسىثموهارونمريملعمرام

الذهن.إلىتقريبأالنحرهذاعلىالنسبهذنضعانونستطيع

01.و16ة6خروخ)1(

.43:7:تثيةو02و81و6:61خروجو74:82و53:82و52:7ينتكو(2)

591

http://kotob.has.it



صنة175عاش

صنة018محاش

صنة147محاض

صنة371عاض

صنة133عاش

1عاش ryصنة

هبمابرا

اصاق

بمفوب

(الاخوءبوسف.ي

صنة،011يوسفثىد

بوكابدات

عمرام

هريمهارونموص

تعالى:لقولهالذرسولوكلاهما،موسىأخوهووهارون

فقفنا!وزجم!فررتأضا.محم!وصلناا!تفمومىاتينا5أولفذ

251،!ئذم!يمندضزنفمئايفاكذبؤاالذيبالتؤرإلىاذبا

3:الايتان/الفرمانسورة oفقدواحد؟،ائممنوهما36،و

ولابلضقتأضذلا.يثنؤثمأ.:لموسىمالهارونأنالفهحكى

1102إيتنؤنم:فقوله49،،:طه/الآيةسورة001.2.بممى
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التيأختهماأما،واحدةأمهماأنعلىدليلفيه49،سورةطهسورة

فهي02(:15)خروجنبيةكانتوأنها،مريماسمهاأناليهوديقول

ن)فرط!هوسىأففؤاد)وأضبح:قولهفيتعالىاللهذكرهاالتي

اتمؤ!بنمنيكوتتقبهافىزلخاأقلؤلآ"لتتدهـيه!ادت

،!يمثئعروتلاوهتمجنبمعنيهفبصرتمضيهلأضتهءوقالت!

11(.و01:الايتان/القصصسورة281

داخوتهأباه:أفصكنتدكانيوسفأنالقديمالعهدوذكر

رعمسيسأرضفيالأرضأفضلفيمصرأرضفيملكأوأعطاهم

11)تكوينفرعونأمركما : 4 vتكوينجاسانأرضفي12(و(

مذةالواديهذهفيلبعواإنهم:وقيل،غ!انوادي:أي6(:47

سنة)1(.عشروخمسدمانمقدارها

المؤرخين:عندوزهنهموسىميلادتارلئ)2(

عهدفيكانتموسىولادةأنيجمعواأنالمؤزخينعاثةويكاد

اختلافيعلى.م(ق5012-)0135عشرةالعاسعةالمصريةالأسرة

الدكتورويقول،موسىزمنهفيولدالذيالفرعوناسمفيبينهم

جاءالتيالاضطهاداتتفاصيلصذمنامافإذا:روبنسن.هـ.تيودور

بنيسامالذيفرعونف!ن،الخروجسفرمنالأولالاصحاحبها

(.مق1225-)0013الثانيرمسيسيكونأنبدلاالخسفإسرائيل

إسرائيلبنيإنةقيلالميالمدنسئدالذيهوأنهالمحفقلأن

منمتأخرتفسيزورعمسيس)2(بيعومذكرولعلتثيميدها.فيافشخدموا

.3./61الزاخر)البحر(1)

)خروجورعمسيىفيث!وممخازنمدينشلفرعوننبنوا:القديمالعهدفيالنص)2(

.''(:ا
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،المدنهذهتسئملمالأصليةصورتهافيالقصةوأن.القصةكاتب

الناحيةمنمحققةالتفصيلبهذاالقضةأنمؤقتاافترضناإذاولكتنا

يكونانبذلاعهدهفيالخروجحدثالذيفرعونف!ن،التاريخية

.م(.ق11'51-)1225)1(العانيرمسي!ىابنمرنبتاح

وزهنه:موسيميلادلتارلئتحقيقنا)3(

تعالىتولهمنثابتفهو،يوسفزمنبعدموسىمجيءأنا

فاياتئثقبلمنيوسفجاء!تم)ولقذ:فرعونمؤمنلسانعلى

منأئهيئبثلنققترهلفإذاحتئ+بهجأه-ئضاشقفىزئغ

104!أترتابستمرفهومنأدئريفحل!دلكرسولأبفدث

34،.:الايةغافر/سورة

رمسيسهوموسىزمنهفيولدالذيالفرعرنبأنوالقول

لم،مرنبتاحهوزمنهفيالخروجحدثالذيالفرعونوأن،الثاني

سفرفيجاءالذيرعمسيسبلقظمماثرونوهمإلاالمؤزخونبهيقل

إسرائيللبنيمصرملكاستعبادوذكر،القديمالعهدمنالخروج

الاصحاحفيجاءمقا،ورعمسيسفيثوممدينتيبناءفيوتسخيرهم

السفر.هذامنالأول

عصرفيموجودأموسىيكونأنالاسعبعادكلننشنعدولكننا

الاتية:للأسبابوهذا،مرنبتاحابنهأوالثانيرمسيس

وأبيهالثانيرمسش!منكلنقوشفيوردأنهالعابتمنأولأ:

كتبعئنتهاليالمكانوهو،فلسطينفيأشير،بنيذكرالأولسيتي

الأسباطأحدوهو،يعقوبابنهوأسير،أنوالمعروفاليهود)2(،

.2/701مجلد،العالم)تاريخ)1(

.2/801مجلد،العالمتاريخ5)2(
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يفنةوالدوهو،الأسباطعنالكلامعندذكرناكماعث!ر،الاثني

مصرفيجميعأعاسواوقد)1(،سارحوأختهموبربعةويشيريويشوة

بزفيعشرالتاسعةالأسرةقياموقبلالهكسوسعهدمنذيوسفمع

خروجبعدتوئواالأولوسيتيالثانيرمسيسأنهذاومعنىكبير،

فلسطين،إلىقومهودخول،موسىموتوبعدمصرمنإسرائيل

أمم.إلىوتقطيعهم

فيوقعتالتيالحوادثبعضعليهسخلتنفشفينجدثانيأ:

القبائلبأسماءبيانمعلفلسطينغزوهذكرفيهامنظومةهرنبماحعهد

بطريقةوذكر،إسرائيلسعبومنهاأمرها،علىغلبتالتيوالشعوب

يتفقفكيفذلك)2(،مبلالبلادفيمس!تقرأكانإسرائيلشعبانتوهم

فيهيزعمالذيالوقتفيفيهاواستقرارهفلسطينفيإسرائيلسعبوجود

وابيهمرنبتاحعهدفيمصرفيموجودأكانال!ئ!عبهذاأنالمؤزخون

قولوهو،يوسفعهدمنذمصرمنيخرجلموأنه.الثانيرمسيس

قدعشرالعاسعةالأسرةتكونأقإذنبدفلا،العناقضكلبعضهيناقض

يدعلىمصرمناسرائيلبنيخروجمنبعيدزمنيبعدمصرفيتوئت

قيادةتحتفلسطينقومهدخلأنبعدبل،موسىوفاةبعدبل،موسى

فيها.ماونهبأهلهاوقتلنونبنيوسع

فيجاءتنااليهودعندالمقذسالكتابأخبارأنوالمعروفثافأ:

)3(.موسىفيهعاشالذيالعهدعنجذأمتأخرعفد

نفسه:يؤئهكانالكريمالقرانفيجاءكماموسىفرعونرابعأ:

46.17:تكوين)1(

.2/158مجلد،العالم)تاريخ)2(

.2/158مجلد،العالماتاريخ)3(
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فزعؤنإوقال24،:الاية/النازعاتسورة197!،الاعكلرنبهمي!إفقال

القصص/سورة281غيرهـ"إلهئنل!مطضتماأتملايأئها

فيالعظامالالهةهمالهةبأربعةيؤمنفكانالمانيرمسيسأما38،:الاية

أربعمنمؤئفأجيشهوكان،وسوتحوفتاحورعأمون:وهم،عقيدته

يكونأنإذنبذفلا)1(،الالهةهذهمنواحدباسمتسفىفرقةكل،فرق

الثاني.رمسيسغيراخرفرعونهوموسىفرعون

روبنسنأنالخروجتاريخمنالعأكدعدمأدىولقدخمامسأ:

الخروجأقفذكرعاد،مرنبتاحزمنفيكانالخروجبأنالقائلنفسه

.م)2(.ق125.و5015عاميبينالفتراتمنفترةفيوقع

عامكانتموسىوفاةأنالإسرائيليةالمصادرذكرتسادسأ:

-)3(.
عهدفيالخروجيوميحددأنالمعقولمنلليس،.ملى145

وثلاثينبسعةموسىوفاةبعد:أيالميلاد،قبل1215عاممرنبعاح

)236(.سنةومنني

زمنعنالإسرائيليةالمصادرذكرتهالذيالتاريخبصحةسفماإذا

نحذدأنامكننانظرنا،فيالحقيقةإلىأقربتاريخوهو،موسىوفاة

بينمزالذيالزمنبل،موسىفيهولدالذيوالزمنالخروجزمن

إبراهيموبنيإسرائيلبنيأنبياءمنوغيرهموالأسباطويوسفموسى

المزسلين.من

سنة.12عاشوأنه.مق1451سنةماتمرسىبأنسلمناإذا

..مقسنة1571سنةولادتهفتكون-تقدمكما

1.751/مجلد6العالماتاريخ)1(

.2/801مجلد،العالم)تاريخ)2(

43.صالزاخر،البحر8405ص،الطالبينمرضد5)3(
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كماسنة64يوسفوفاةإلىموسىولادةمنالزمنكانولما

يوسفكانولما،.مق1635سنةيوسفوفاةفتكون،مبلمنذكرنا

قديوسفويكون،.مق1745سنةميلادهفيكرنسنة11.عاشقد

هذهنبئنأنونستطيعمصر،فيالهكسوسحكمأوائلفيولد

بلي:كماالتاريخيةالحقائق

مصرحكمواالذينوالفراعةالملوكتاريخ

موسىموتالىبوصفزمنمن

والفراعنةالملوكأسماء

1الأصرةمنالهكوسملوك 6 - ir

الأولرعسكنن

الثاكأرعصكنن

النالثرعسكنن

اموز!لانجرعوز

رعانسنحت

مؤصس!احمى

الأولاامنخب

الأولتحوتمى

اثافىتحونمى

)ملكة(حتثبوت

(71لأسرةا)

v(1ةصلأا)

(71ةلأصا)

17()1،صرة

(71لأسرةا)

(81ةصرلأا)

(81لأسرةا)

(81لأسرةا)

(81لأسرةا)

(81لأصرةا)

الحكمتاهـلخ

البلادفبل

1788-0581

1635-1615

1615-5016

؟5016-915

1915-1581

581I 058 - I

0158-1557

1557-1541

1541-1015

1551-9147

102

خاصةتواربخ

وموصيوصف

سنةيوصفميلاد

.مق1745

سةيوصفوفاة

5lirمق.

صنةموسىولادة

.مق1635

م.و1051هرسخروخ
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مصرحكمواالذينوالفراعنةالملوكتاريخ

موصىموتالىيوصفزعنعن

الحكمتاريخوالفراعنةالملوكأسماء

اليلادقي

1447-189147()الأسرةالثالثتحوتسى

الثانيامنحتت

الرابعتحوش

الثاكامنحتب

اخاتون

منكارع

امونعغتوت

آي

عرالناصحةالأسرة

حرمحب

لأولارش!

الأولسش

الثافىرميى

مرنناخ

سيسامن

صاتجاح

الثانيسيي

(IAلأسرةا)

(81لأصرةا)

(81لأصرةا)

(OAةلأصا

(81ةلأصرا)

(81لأسرةا)

(81،سرة1)

.-4،1

ا-142

-ه141

137-8

Ira

135-3

135-.

ا-135

m_.

132-.

ه-013

142

Irv

135

135

ira

m

132

013

122

1225-1215

1215

1215-9012

902l -502 I

202

خاصةتواريخ

وموحمابيرصف

صةموسىوفاة

.مق1451

عنمتاخرةسة

موصولادة

عنمتأخرةينة

مرصخروخ
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سوءإسرائيلبنيسامالذيهوالعانيرمسيسبأنالقولإن

هوأحمسبأنالقولولكن،الإطلاقعلىمبزراتهلهليسالعذاب

يقعلونكانواوالههووأنه،واضطهدهمإسرائيلبنيعذبالذي

والاجتماعيةالسياسيةمبرراتهفله)1(،نساءهموششحعونأبناءهم

منالمحتفينمنمصرمحزرهوأحمسكانفقد،والوطنيةوالحربية

الطبيعيمنفكانقذفنا،كماالشرقمنغزاةكانواالذينالهكسوس

نأالأقلعلىأوللأعداء،المواليةالعناصرعلىالقضاءعلىيعملأق

وبرضاء،يوسفبواسطةإليهوصلواقدكانواالذيسلطانهميسلبهم

يذبحفكان،يعقوببنيمثلشرقيينكانواالذينالهكسوسملوك

تحريرمنبناهماهدمعلىتعملموةفيصبحوايكبروالاحتىأطفالهم

فيإسرائيلبنيمنبقواالذينيسععملوكانعنها،الأجانبمنبلاده

ولموغيرها،والزراعةالمدنكبناءلهايصلحونكانواالتيالأعمال

تخدثابادتهمكانتفقد،كنهميعقوببنييبيدأنالساسةمنيكن

قدكانواإسرائيلبنيأنسئما،بسهولةملزهيمكنلاكبيرأفراكا

فينهضعهاسبيلفيالدولةعنهاتس!تغنيلاالتيالحرفبعضحذقوا

إلىالهامةالوظائفإسنادعلىيعملأحمسوظل،الزمانذلك

فيمامحفهميحقواحتىاليهودحذقتهماالمصريينويعفمالمصريين

سكبلاكانوالأنهموتعذيبهملهم11اإلىمضطراأحصىوكانبعد،

عليهمويسبغونيكرمونهمكانواالذينالمطرودينالحكامأنصارمن

الفتنيحيكونفكانوأواحد،جنسمنكانوالأثهم،والخيراتالنعم

طاثفةبسنضعفثيعأأهلهاوجعلالأرضفيعلانرمحونةان:تعالىتال)1(

سورة281المفدبنأمنكان)تهناءهموبتحييأبناءهمب!ئحمنهم

141،.:الايةالأعرات/صورة71وراجع4(:الاية/القصص
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منلهمالمحعفينالهكسوساحتقارويحتقرونهمالمصريينويعادون

قبل.

والععذيبالث!امةبالأعمالوالقيامالعذابفياسرائيلبنوظل

وأمصرفيالحديثةللدولةوتأسيسهالحكمأحمستولئمنذ

حكمأثناءموسىوولد،.مق0158سنةالمصريةالأمبراطورية

الاضطهادهذاوعاسر،عشيرتهاضطهادعهدفي1571سنةأحمس

،.مق1557سنةأحمسماتحتىأحمسحكمهاالتيالمذةطوال

كفهايقضيهاكان)14(عامأعشرأربعةاحمسعاسرموسى)ن:أي

الثه)1(.كعابنيذكركما،فرعونمصرفي

الأولأمنحتبحكمزمنطولكذلكمصرنيموسىولبث

)16(.سنةعشرسنةمدة:أي.م(ق1541-)1557

التيالسياسةاتخاذفيسلفهنفجعلىالأولأمنحتبنسجوقد

كانوالأثهم،حركتهموشل،اسرائيلبنياضطهادمنأحمسرسمها

أدنةومنبالولاء،المصرببنللحكاميدبنلاخطبرأعنصرأمذفناكما

الضروريمنأنبنفسهوجدلماانحتبأنمنالعاريخذكرهماذلك

فضرب،المتمزدونمؤخرتهفيعل!يهتمزد،النوبةبلادعلىيزحفأن

تدذالحادثةهذهأنعلى،مخلصينلهوكانوا،أيديهمعلىضباطه

منقرنيندامانحلالبعدالمركزيةالسلطةاسععادةفيالصعوبةعلى

هذافيأصيلأهائأعنصرأكانوااسرائيلبنيأنشكولا)2(الزمان

.الانقلابإحداثومحاولةالتمزد

13.-7:الفصص/الاباتصورة28راجع)1(

1.096/مجلد،العالمتاربخ5)2(
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(م.ق1015-)0154الأولتحتمسكدلكموسىوعاصر

موسىعهدهعلىخرجالذيمصرفرعونهذا،بخاحسبوهو

مصر.منإسرائيلوبنو

ولادته:منذعاصرمدموسىويكون

سنة.14مدةأحمس

سنة.16مدةالأولوأمنحتب

سنة.93مدةالأولوتحتمس

علىمنهاخروجهإلىولادتهزمنمنمصرفيلبثإنه:أي

هنانحفقهاالتيالمدةوهذه)07(سنةسبعيننحوإسرائيلبنيرأس

فقد،والنصرانيةاليهوديةالمصادرروتهاالتيالمدةعنكثيرأتختلفلا

هومصرمنإسرائيلبنيخروجإلىموسىولادةمنالزمنأنذكروا

)08()1(.سنةثمانون

الاتي:النخوعلىسنةالسبعينمسمناومد

سنة..6نحوالعمرمنيبلغوهوواستوىأشدهموسىبلغ

نحوابتهزواجمقابلفيسيخهاخدمةفيمذينأرضفيلبث

.سنوات8

نحوالخروجحتىالمعجزاتداظهاربالرسالةمصرالىالرجوع

سنة.ا

سنة.96أو07نحوالمجموع

.07ص،الطالبينمرسد5(1)
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يعذلاسنةستينابنوهوأسذهموسىبلوغأنويلاحظ

فيبئئاكماطويلةالأعمارفيهاكانتالعي،الأزمنةتلكفيمستغربا

سنة،.12عاشموسىأنعلمناإذاوخصوصأ،المبحثهذاصدر

سنةالخمسونأئامصر،منالخروجحتىسنةسبعيننحومنهاقضى

الفهحكمالتيالمدةوهيالئيه،فيسنةأربعينمنهاقضىفقدالبامية

الأرضدخولعنجبنواحينسيناء،طورفيإسرائيلبنويقضيهاأن

فاذهمتفيهاداموأئاأبدمنذظهآلنإئاي!ومى+إتالوأ:بالقتالالمقذسة

إلا(تلكلاإقربمال!نعدوتئهناإئانتتلاورلثأنت
،

لمحزمةفمانهاقال!القسقينأثقوروبفبتننافافرقواخىنفصى

ألقسقيناتفؤسعلتأسفلاالأزضنفىيتيهوتسنةأزبحينعلنهغ

26(.-24:الايات/المائدةسورة151!

فيهقتلالذيالوقتفيكانأشدهموسىفيهبلغالذيوالسق

قوله:فيالحادثةهذهاللهذكروقد،شصىعينمدينةفيالمصري

المخسند!ثحزىوكدلثرر!أمخمماءالنتهوآفشوىأشد،بلغإولنا

منهدايقتنلانرلجبنيخهافوجدأهلهائنغفلزصين!اتمديةودضل

فوبهز"عدثيمنالذىكلشيعئهءمنائذىفآئشفثهمدزلممقوهذايفيصئمه

،!بينفضلعدؤ!نهالثثتيطنصهقهذاقالعلئهفقضىهومى

15،.و14:الايتان/القصصسورة281

وقعذاك،مصرمنموسىفرارفيالسببالحادثةهذهكانتوقد

ياتمروناتملأيخموم!،إتقاليتناقديةاقصائنرجلإوجاء:تعالىقال

ئحنىرليقاليزمبخأبفانهالخرج!ألتحعيئمنلكاقفاضرقييقتلوكلبه

سوآءبفلبمأنتع!مئنالمذبفنففآهنوكهوثضا!البمبنالؤيرهن

.22(-02:الايات/القصصسورة281"!ألشيل
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استرطهزمنأكانفقدمذينفيموسىلبثهالذيالزمنأئا

هذاابنةمنموسىزواجنظيرفيهيخدمهمذين،سيخعليه

نأكل+هتيناتنتئإضدىأنكحفأنأريدإقإقالالثميخ:

أنأريدومآعندكفمقثحمراأتمضتلإنحجبمشنىتأخرق

ذلثتال!آلضلبمتاللهشاءإنصسنبدفعلتثأشق

نقولماعكاإدئهفىعذؤتفلاقضحئتالأجفدأئماويينلثبتنى

منءالنىبأهلهوسارالانجلموسىقضفلنا!!و!يل

ننها"اتيهملعلىناراالنت5إقاتبهوألائلهتالصنازاالظور؟نب

أتئهافلئا!نضمطلو%لعئكئمافارشتصجذولمأؤبخبر

أنافتجرؤمنافنر!ةآلبقعةفىالأيمنانوادشطيلؤرهـمن

رإهافلئاعصاكألقوان!العدفيرلثاللهأناإفئمومى+

إنكتخفولاأقبليموعوبميعقمثولزمذبراوذجان؟كاكتز

31،.-27:الايات/القصصسورة281"!الأمنيفمن

رسالتهبهاليثبتموسىيدعلىاللهأجراهاالتيالاياتأئا

العصافهي،سنةنحواستغرقتإنهاقفنا:التيوهي،والهلفرعون

الزينةيوممؤجم!يهتمأقال:الزينةوقتذلكوكانحيةإلىانقلبتالعي

والايات95،:الايةطه/سورة1.2!،)1(ضسالتاسئحشروأن

الظوفانعلئهم)فأزسقا:قولهفيالثهذكرهاالعيالأخرىالمفصلات

تخرمينقؤئاوكانوأف!متتكبروائفضدنزءاينزوالد!وألشفاخوالقئلوالجر،د

133،.:الاية/الأعرافسورة71!،

ويوسف،يعقوبمؤتبعدأئهاليهودئةالمصادرذكرتسادسأ:

فرعونالملكإقحتىجذا،وتكاثروامصرأرضفيإسرائيلبنونما

73.-56:طه/الآياتسورة2.راجع)1(
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كانالتكاثرهذاا!وزعموا)1(؟إبادتهمفيوانجتهد،عليهمغيرةاهتلأ

عددهموزيادةإسرائيلبنيتكاثرأننراهوالذي،المعجزةسبيلعلى

مناليهودألفتهماعلىناسئةاجتحاعيةظاهرةكاننسبيأ،ونسلهم

المقذسة،كتبهمفيثابتهوكما،سرطأوقيدبدونالزوجاتتعدد

استعنائيا،أمرأفيهمالزوجاتتعددكانالذيالمصريينبعكسوهذا

،واحدةزوجةعلىيقتصرونالمصريينمنالأعظمالسوادكانفقد

تكاثرالأساسيسببهيكنفلمإسرائيللبنيفرعوناضطهادأما

ملوكعهدمنذنفوذهمزيادةذكرناكماسببهكانولكن،عددهم

الاقتصاديةالناحيةعلىوسبطرتهم،للمضريينوعداؤهم،الهكسوس

جاءماهذاويعبت،وكتزهللمالوحبهمالمضريعن،دونالبلادفي

وعبدوهحلمهممنالذهبمنعخلاصنعواأ"نهممنالكريمالقرانفي

لهمصنعهالذيالعجلوهومصر،منخروجهمبعداللهدونمن

مآإقالوا:تعالىقال،عبادتهعلىموسىوئخهنموالذي،السامرفي

فكدلكففذفتهاانفؤمىفىلنةقنأؤزا،نهلناولبهئ!يمقكنامؤعدكأظفنا

الختمهدافقالوأصازلأجمداعلألهخ،ضرج!الصتاعقألتى

وذكرت88،و8V:الايتانطه/سورة251"!فنسىمومئل!له

مغادرتهممبلالمضريينسرمةعلىعملواأ"نهمالعهوديةالمصادر

أمرهم:الفهأنزعموافقد،الثهمنبرخىكانهذاأنوزعموامصر،

منامرأةكلتطلببلفارغينتمضونلاانكمتمضونحعنما)فيكون

علىوتضعونهوثيابأذهبوأمتعةفضةأمتعةبيتهانزيلةومنجارتها

فيمصردخلبعقوبأقعباسابنعنوروى52،ص،الطالبين)مرثد)1(

لأحكامالبامع5.الفمئةصتبلنواحتىبمصرفتوالدواانانأ.وسبعين6كين

936فى،القران /.A
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22،.و321:أخروج(المصرينفمسلبونوبنالكمبنعكم

بعدإسرائيلبنييتركونمصرملوكأنالمغقولمنليسسابعأ:

علىمسيطرينالبلادفيمنغمين،الهكسوسمنمصرتحرير

سنةمن:أي،العانيرمسيسحكمحتىلهاومعاديناقتصادياتها

فكرةتنشأثم،سنة.28:أي.م،ق.13.سنةلغاية0158

معقولي.سببغيرمنفجأةاضطهادهم

موسىفرعونهوالثانيرمسيسبأنالادعاءأنيئصحتقدممما

المحشقبلةالتاريخيةالحقائقمعيمنافىبلالوامع،منسندلهليس

.وهارونموسىبعدوالنبيينالرسلبتاريخالخاصة

القرأن:نيهوسىبقضةالخاضةالآيات-2

يمكنوالتي،القرانفيموسىبقضةالخاضةالاياتكانتولما

نيكبيرأحئزأتأخذ،شريعتهبهاأتتالتيالعقائدمنهاننشخلصأق

هذهالىالرجوعالقارىءعلىينمهلكانولما،المؤلفهذامثل

فيه،ننحثالذيبموضوعنايعصللاأغلبهالأن،اللهكتابفيالقضة

منالقارىءعلىتعودأنينكنالعيالفائدةنضيعأقنريدلاكناولما

موضبمإلىنرسدهأقألزنا،الضحيحونجههاعلىموسىقضيمامعرنة

نوفرولكي،الكريمالقرآنمنموسىبقضةتئصلائتيالكريمةالابات

الاياتهذهنبئنأقرأينا،المضحففيعنهاالبخثفيالزمنعليه

الافى:الونجهعلى
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:وهارونموسىدينفيالعقائد-3

والوحدانية:الألوهئة)1(

لائلهفقالنازارأإذموس!+!صديثأتنكإوهل:تعالىقال

فلضا!هدىالئار!أجدأؤبفبم!ئنهاءأصنيكللغلىنازاالن!تت5إفاافكؤأ

طوكلأفقذسيالوادإتكنعليذفاضلغرئكأناإفئ!ئمومينو2ىأثئها

وأقص،تجذنأنأإلأإلهلاألئهأئاإنق!يوصلمالاتشغأختزتكوأتا!

.[ا4-9:الاياتطه/سورة1.12!لذنحرىالضلؤ

بهخاطبهشيئءوأؤل،موسىالفهأغلمهسيئءأؤلنجدوهكذا

سورة1.2"رئكإأنأ:تعالىقولهوهو،والوحدانيةالألوهيةهو
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102"اناالآإلهلآأفهأتاأإنق:تعالىوقوله12،:الايةطه/

الإقرارموسىرسالةأساسكانوبهذا14،،:الايةطه/سورة

العالمين،رفيكذلكهواللهوأن.الحقيقيبالتوحيدوالايمانبالزئوبية

آبتعةفىالأيتناتوادشظيلؤرهـمنأتنها.نلضاأ.:تعالىمولهوهو

281!أالعلمينرصثالله(ناإفيمومى+أنافمجرترمنانمنر!ة

03،.؟الاية/القصصسورة

بالقهليؤمن،الرسالةبهذهفرعونإلىموسىالفهازسلولقد

يذعيكانفرعونإناذهو،إلاالهلااللهوأنالعالمعن،ردث

"!ايلأفئرئبهمأ،إفقال:وناداهمقومهواسعخ!،لنفسهالألوهية

[9V6نهزعم)ذ،بذلكيكتفلمبل24،ةالاية/النازعاتسورة

علضتمااتملأجمأئهافزعونإوقال:تعالىقالهو،الاإلهلا

بل38،:الاية/القصصسورة281..،غيز!ىإلهننلحم

ويهذدهالفهدونمنيعبدهأقموسىيأمرأنالجهلبفرعونبلغ

منلأتجحلنكغايرىإلفااتخذتلننإ،ل:ذلكيقعللنمإن،بالسجن

92،.:الايةالشعراء/سورة261!أانستو!

الىبتبليغهاكذلكهارونكففالتيهينفسهاالرسالةوهذه

ل!فقو!!طفئإن!فرعونإكإ%قبا:لموسىالفهقال)ذ،فرعون

أنأؤلجنايفرروأنتحافإننارش!تا!!يخ!ثئأؤيذكرالمفهلئعما!!

إنافقو!وأرهـ!بر،نيا.أسمعمح!مآإنقتخا،!قال!يظنن

رسولى.،ناأ.47،-43:الاياتطه/سورة1.2.".!بفرم!ولا

16،.:الايةالشعراء/سورة261"الفلمينرث

أؤلوكان،فرعونإلىالرسالةهذهوهارونموسىحملوقد

كانتالدعوةهذها!والظاهر،العالمينبرفيالإتيانهواليهدعواهشيء
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لهفذكر؟العالمينرفيهوسيءأي:موسىفسأل،فرعونعلىغريبة

ثرهووأنهبينهما،وماوالأرضالسماواتربهوالفهأنموسى

برهووأ"نه،عباداتهمباطلقييقفدونهمالذينابائهموربالناس

والرسلالأنبياءبهعزفالذيالتعريفنقسوهو،والمغربالمشرق

أدئه.فإث).:ربهفيحاخهلمقوقولهمثلأ،ك!براهيم،رئهمقبلمن

21.."كفرال!ىفبيتافنربمنبها،تانمثترقهن؟لسنسيأق

اشمأوأبهر:النبيينلخاتمتعالىوكقوله258،:الاية/المزملسورة

كينفامحذههوإلاإلهلاوأفغربأقثززث!تبتيلأإيهوتتلرئك

لقومه:سعيبوكقول9،و8:الايتان/المزملسورة1731!

الآية:الشعراء/سورة612!،ألأئرلينوالجنةضلنكنمالذىإوأتتو(

رثومافرغؤن)نال:وفرعونموسىبعنحدثماالثهذكرولقد184،

قال!ئوينينبهغإنبتنهماوماوالارضىافممؤترثفال!الفلمب

نإقال!الافىليناكمابادرثلثيئتال!لتمتقعونألاصله،لمن

نإبننهماوماوأن!غرسالممثرىرثقال!لسخنونإلييهزأرسلالذىرسولكم

ةظلو:[YA-23:الاياتالشعراء/سورة261،!تقق!ونكنغ

الا"وك!التووبئبالفماقال!هدىثملحقه!هكلأغطئالذىرئا

لكمجعلأنذى!ينصىولادرقيشل،كتنطفىرقعندعلمهاقال

فنأزؤج"ءف!ضرضامآصالشماصمنوأنزلسبلأفيهامموسلكمثداالازت!

!!ألكلأؤليلأيخمزذلكفىإنأنفمكغوازعؤأ!ؤا!شئئنجاتي

54،.-05:الاباتطه/سورة12.

مثلأولنضرب،قذفناكمالقؤمهمالقولهذامثلالنبيونقالولقد

لانعممنعليهمأسبغهوماىتعالالفهقذرةبيانمقامفيلقومهنوحقول

ندراصأ!لجيئالشعاهيزسلغقازاكانإن!رلبهخأشتففورأ.10:غيرهيملكها

ظقيمفترؤأ.ألز.!6نهزان!و!لجتئئل!دي!لونجين!أفؤليويتدذء
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سب!هتهانت!تل!أ!بساطاالأزضلكزجل.وألنه!.طاق!شولزستعالله

.0،2و91و0151:الاياتنوخ/سورة711!!فاجا

الأرضفيوتعاليهلغروره،فرعونقفبعلىالفهوطمس

وعناد:غطرسيمافيفقال،موسىعلىبهيرذمايجذولم،وجفله

أقأؤديتميذلأنأضاف)فآرفيولدعموسئأفتلإ..ذروفي

يكنصفرغؤتءالتنمؤمنرجل..وقالائفسادالا؟زضفىيظير

رلكئممنبأفئتتجايهموقذأدئهرفييقولأنرجلاأنفتلونإيمنه،

28،.و26:الاياتغافر/سورة451.(0

كسحرة،للايمانقلبهالفهسرحمقموسىقوممقوامن

وموسىهرونبرثءاقافالوأمحدمالشحزإ؟لقى:تعالىقال،فرعون

اتحب!برتءائا)فالوأو:07،)1(:الايةطه/سورة1.2!،

و121:الايتان/الأعرافسورة71،!وفرونموسىرث!

اللهذكرهم،فزعونتؤممنأخرىجماعةالعالمينبربوامنت122،

ئنصفيعكقؤمهءئنذزئ!إ،لصوس!؟امن5إفمأ:قولهفيتعالى

الشرفينلمنوإفيالأورضقفىلعالفئعؤتو)نيفئنهزأنوم!يهضفرغون

،فرعونامرأةكذلكآمنتكما83،:الاية/يونسسورة11.!"

رثقالثادفرغؤنائراتءامنوالفذبالبمثلأإوضرب:تعالىقال

انفؤمىسنونخقوعملهفرعؤنهنوئحنىائجنةفىبتتاعندكلىابن

11،)2(.:الاية/التحريمسورة661!أألطنمين

)1(

)2(

401:الآيات/الأعرافسورة7و07-56:الآياتطه/سورة52راجعا

ابنتهوماشطة،فرعونخازنووحدانيتهبالتهكذلكامناته:القرطبيوقال

,i8/،القرآنلأحكامالجامع5.خازنهمراةrig.
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موسىقالبصير،الئهأنالفهصفاتمنموسىمضةفيوجاء

:ومال35،:طه/الايةسورة1.2!أبص!!نجابمتإإنك:لربه

:وقال52،:الايةطه/سورة11.2ينممىولاربئيضمل.لآإ.

ف!ت.إ.89،:الايةطه/سورة1.2!طما!!لومح.إ.

.العريز10:هود!انه8،:الاية/إبراهيمسورة141حميذ،لننئأدئه

بصحيمااللهإبر..)و:42(:الايةغافر/سورة14."الضنر

إلخ.440000:الايةغافر/سورة4.14يالعباص

وألفوامصر،فياللهغيربعبادةمعأثرةاليهودكانتذلكومع

صنيمصورةفيأؤ،فزعونصورةفيمجعئمأالمغئودالإلهيكونأق

معجزته،أراهمموسىا!منفبالزغموثن،أوتمثالأوحجرأو

الىرجعوافقد،وجنودهفرعونوغرقفيه،ومرورهمالبحربثمق

منفطلبوااصنامأ،يعبدونقومأرأواأنبمجردبالنهوالإسراكالكفر

موسىرسالةناسين،يعبدونهتمثالألهمينحتأنموسىرسولهم

ألتجسدوعنبه،تليقلاالعيالصفاتعنالئهتنزهالئيوهارون

ةوبخوزبم:قولهفيهذاكقرهمالذذكروقدما،سيءصورةقي

ئمومىتالوألهضأضنايرييفكفون3قؤفىفألؤأ6دخريلإيقر4ببنى

متئرهترلاءإن!تخ!لونتؤئمإئممال"اءله!لئمكماإبهاقأخحل

إبثاأأبتبخأفهأكيرتال!يفملوتكالؤانا!ظلفيهئمئا

014،.-138:الايات/الأعرافسورة71

جمخل،صورةعلىتمثالأفعبدت،الكزةاليهودأعادتلقدبل

ومن،أبيسلعخلفرعونعهدفيأهلهأتقديم!مصرفيشاهدوااذ

الفهاجراهاالتيالمعجزاتتلككلبعدالعخلعبدواأنهمالعجيب

الله،خشيتهممنأكثرموسىيخافونكانواولعلهم،موسىيدعلى
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السامرفيلهمفصنع،الثهنسواحتىرثهلميقاتموسىعتهمغابفما

تعالى:قالالعخل،هذاوعبدوا،وذهبهمحلعهممنجسداجمخلا

أئبمايزؤأألضخوارله!جسهاعآلحبهضمقبقدمهمر؟هوسققؤمإوأئخذ

71!"جملمبوصانوأأئخذوهسبي!يهدسكمر!يكلمهئم!

غ!حئنءقويهإكمومو؟أفرجع:وقالA،14:الاية/الأعرافسورة

أنمآنعفدعبن!مأفطالحسنأوغدارنبهغبعذكنمألنمبئؤمىفالأسفأ

أظنناماقالوأ!قؤعد!فأظقتمزلبهتمفنغشيعلتكتم!كلأنأردتئم

ألنىفكدلكففذفتهاانفؤسنيلةقنأؤزامم!و"لبهنالأئهفايمفبهامؤعدك

إلفحنمهذاففالوأضاز)1(ن!جسداعأدهغف!ضرج!أدن!اعق

ولاضرألهئمينلكولا!لاإلبهزجم!تجعالأفينافلافن!مىمومىل!له

رنبهم!انبابفتنتصإتمانقؤرقئلمنهرونلئممالولقد!نفعا

)يئقيحتئعبهفينفينبرحلنقالوأ!أقرىوالجيعو،ئيعولىألرضن

أفعصيتتتبعيأ!!ضلواإشهنمإذمنعكمايفرينظل!مومى

فرتتتقولأنضصيتإقلمإئىولابلجتىتأضذلايثنؤئمنال!أئرى

بخشمرئ!خظبربرفصامال!فؤلىنزفيولنمإشزءبلبنىببن

لهمصنعالذىهووأ!نه)صرائيل،بنيأضلالذيهوهارونأقاليهودزعمت)1(

فيأبطأموسىاقالثعبراىولماوقالوا:،القهدونمنليعبدو.العخل

تسيرالهةلنااصغمم:لهومالهارونعلىالثعباتجمعالجبلمنالنزول

وبنيكمنائكمآذانفيالتيالذهبأتراطانزعوا:هارونلهمفقال.أمامنا.

عخلأوصنعهب!زميلوصؤر.أيديهممنذلكفأخذبها،وأتونيوبناتكم

نظرنلما.مصرارضمناضعدتكاصرائلياآلهنكهذ.فقالوا:مبركأ،

الندفيفبكرواللرتعيدكدا:ومال،هارونونادىأمامهمذبحأبنىهارون

ثمويشربيأكلالئعبوجلعى.سلامهذبائحومدموامحروماتوأصعدوا

عناللهرسلينزهونالمسلمينانوطبيعي6(-ا32:)خروجللعبقاموا

.الإشراك
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ألزسولأثرنقضةفقبضتبهءيوألئمبمابصزتفال

فىلكفإت!ادهتصقال!نفعمىلىسؤلتو!ذلكفنبذتها

ائذىإلهك4إوانظرتخلنهلنمؤعدالكمساس!!إنلاتقولأنألحيؤؤ

إصنمما!!فاافزفىلننسفئ!ثصفحزمئ!عاكمابعلئهظلصير

102،!طماثىء!لوسحهوإلاإلهلاانذىاللهإلهكم

89(.-86:الاباتطه/سورة

والرسالة:الوحي)2(

قوله:فيوهارونموسىإلىأؤحىأنهتعالىاللهوذكر

يوتحئموأجعلؤأيوئابمقرلقؤمكماتجؤاأنوأيخهموسىاك)وأؤحينا

.[7A:الاية/يونسسورة11..".الضلؤ؟وأقيموأقثلة

إإئا:تعالىقال،إليهيوحىرسولأكانهارونأنالثهوذكر

إنرهيصإلى6وأؤجننابلىص"منو(ثبنقلؤجإكأؤخت!كح!إثيكأؤختنأ

..،وهرونويولنمىوأيؤبوعيسئوالأنتباطويغقوبوإتمحقواشنعيل

موسىأدئه.وكم).:سأنهجلوتال163(:الايةالنساء/سورة41

164(.:الايةالنساء/سورة41،تحليعا

أسرأنموعاإكوأؤضنا)!:موسىإلىوحيهفيتعالىوقال

ومال52(:الآيةالشعراء/سورة261!،فتبعونإككربحباصى

الاية:/طهسورة1.2!"يوصلمافانشغأخزتكإوأنا:لموسى

كلف!ن!انفلقأنجخريعصاكأضربأ!مومى+إكإلاؤصئنآ:وقال13،

الفهوأمر63،:الايةالشعراء/سورة261!"أتحظيصئملظؤلرفرلم

لمنالعذابأنإليهماأوحيقدبأ"نهفرعونيبفغاأنوهارونموسى

أزسللرئفرشولاإنافتولآإنأنيا.:شأنهجللهماتالوتوئى،كذب

ائغمنعكوأالممغئصئكئنيايزضئكتدتعذكمهولا)صئى+يلبقمعنا
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،!وتولىكذ%هنعكاتعذابانإلئناأوصتدإنا!افل!

48،.و47:الايتانطه/سورة1.2

فرغؤتإف!تا:بقولهبألرسالةوهارونموسىتعالىاللهوكفف

)وقال16(:الايةالشعراء/سورة261"الفلمينربرسولإنافقولآ

أقوللاأنعلحقيق!الفلمينرثهنرسولإذيئرعؤنهوسف

إشرشيلفيمىفمازسلزئبهتمتنييةجثن!متدالحقالااللهغلى

!!الصخدقينمنكنتإنبهاف!تيايزختبهتإنقال!

601(.-401:الايات/الأعرافسورة71

وقومهوالهفرعونمنوطلبا،الرسالةوهارونموسىبفغوهكذا

رسالتهما،صذقعلىببعنيماموسىجاءوقد،الزسالةبهذهيؤمنواأن

قأفبغدبالسحر،وهارونموسىفرعونقوممنالملأائهم!لكومع

ف!ذا!يد؟ونرغ!ئبينثفبان!ف!ذا.عصاهإ.:موسىألقئ

!!عليملشحرهذاإثفرعونقوسهنائملأقال!للتظرينبضآء

ثهصا)وقالوا:تعالىقال901،-701:الاياتلأعراف/Iسورة71

عليهمفأزسقنا!بمؤنينلكنحنفمابهالتصتوبمءايؤمنيهءتآتا

توئاءنوأف!ستتكبروامففلنزءاينزوألدموألضفاخوالقئلوالجر،داظوفان

133،.-132:الايتان/الأعرافسورة71"!ئخرمبن

منالفهأفلكهاالعيالأممفعلتكماجميعأبالزسلكذبوالقدبل

شدنالبعثرئنالؤئن)فقالوأ:البشرمنرسلاالفهيرسلأنواشتبعدوا،قبل

سورة231،!اقصفلكينمفن!نوأنكذبوهما!ععدونباوتؤمهما

التسئقؤرقالمؤمهءفىفزعؤنأونادئ48،و47:الايعان/المؤمنون

نجرأن!أ!!نبضورنأفلانخقهنتخرىالأنئروهد.مقرمفكلى

ذهبئنأسئور!علئرألقىفلؤلا!ييني!دولامهينهوالذىهذاهن
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15:الايات/الزخرفسورة1431!مقزنل!الملبهعةمعهج!أؤ

كاناذاوأنهالبشر،منرسليوجدلاانهفرعونزعموهكذا53،-

وأذهبمنأسورةعندهيكونالأقلفعلى،الرسالةيذعيمنهناك

رسالته.ضذقعلىلتشهذمعهالملائكةتأتي

البشرمنرسلاالئاسإلىيزسلالفهبأنوملأهفرعونيؤمنلم

منوالذينوثمودوعادنوحقومقبلمنأنكرتكما،يهدونهم

جميحاالأزعقفىومنانثمتقروأإنمو!+إومال:تعالىوقال،بعدهم

نوجتؤسظئمهنالذيفنبؤ(يأتبهنمألز!حميذلفتىألنهف!ت

رس!ئمجاءثهمأدتةإلابظصهئملابغدهئممنوالذبفوثمودوعا؟

وإنالهءأزسدتصلمآكفزناإناوتالوأأقؤههزفىأ!لديهزفرذوابأالئتت

شثأفهأفىرسالضمالت!!فريميإقيندغونناتئاشقلفى

إثدىلؤضمحنمذلؤبكخئنل!مليضفريدعوكتموالأزصقأالشطؤتفاطر

كاهـبرعضاتصدونا(نترلدونئثدنابثرإلاأنتصإنقالوأئسئىأجلى

الأتحن)نرس!دهغدفخقالت!ئباي!!سلطنفألؤناءاكاؤبميغبد

أنلا؟ثوماء!ادهمقيسما.منفىيمناللهو"لبهنمثطغبمثر

141"!انمؤينوتفبمنوئحلأدئهوكلاللةبإدنإلاي!لبيئئآيكم

11،.-8:الآيات/إبراهيمسورة

لموسىقيلمامثلالنبيينخاتممحمدالكريمللرسولوقيل

منصأنقؤانهذافىللتاسسزفناإولقذ:تعالىقال،قبلهمنوللرسل

لناتفجرصتئكنؤمفلنوفالؤا!!فوراإلاالناساكز؟ولمثلي

الأنهرفنفخروعنميتحيلئنبخأ!لكتكونأؤ!ينبو،الأزمقمن

يأفهتآقأؤكسفاعلتنازعضتكماافممآءدضئقطأؤ!تفبيزضنلها

ولنالشماءفىترفئأؤزخرتننبيتلكليهونأؤ!يمي!ؤألم!بحة

بث!يمالأكنتهلربئستحانتلنقرؤأكمنماملئناتنزللرفئدصنؤهت
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اللهإلفثتا!ع!أن)!أنئدى+جاثم!ادلمينواأنالاسمغوها!زسو!

لتزدنامظمهنينيثموتمدبه!ةالأزضفى،تلؤتل!زسو،بث!يم

ئئنىثهيذالافه!ىتل!زسولىطصاافمماءئفعلئير

الإسراء/سورة171"!بص!بمنجيما!ببتا،هه،نإنروشنحثم

69(.-98:الابات

جميعبهاجاءعقيدةالبشرمنالرسلإرسالعقيدةنجدوهكذا

والمرسلبن)1(.النبببن

الملائكلأ:)3(

الكفاراستبعادمقامفيموسىتضةفيالملائكةذكروجاء

أفلؤلا:تعالىقولهفيذلكذكرتقدموقدالبشر،منرسلب!رسال

431!أمفزنينأبخهمعهج!أؤذهبضنأسئورمرعكرألى

انا:تقولكانتفقد،كالصاثبةالبشرمنالرصلب!رساليؤمنرنلامنوهنالك3)

الىوأحكامهواوامرهطاعتهومعرفةوتعالىسبحانهاللهمعرفةنينحتاج

لزكاةوذلكجسمانيأ،لاروحانيأبكونأنبشرطذلكلكن،متون!ط

يكلمملنابثروالجسماني،الأربابربمنوقربهاوطهارتهاالروحانيات

مثلكمبثرأأطمتمأولئن:قالوا،والصورةالمادةفييماثلنانثربساولرب

ملة)علىالحنفاءولكن34(:الاية/المؤمنونسورة231لخاسرون،اذأانكم

البشرجن!منمتوينطالىوالطاعةالمعرنةفينحتاجاناتقولكانت(ابراهيم

منيماثلنا،الروحانياتفوقوالحكموالأل!دوالعصمةالطهارةفيدرجتهيكون

الروحانية،بطرفالوحيفيشلقى،الروحانيةحيثمنويمايزناالث!ريةحيث

بئرأناانماةتل:تعالىقولهوذلك،الثريةبطرفالإنساننرعالىويلقى

ةنلذكر.:جلوتال011،:الاية/الكهفسررة)1Aاليابوحىمثلكم

إالملل39،:الآيةالاسراء/سورة171رصلا،بث!رأالاكنتهلسسبحان

ينكرونكذلكولكنهمبالتوحيد،يقولونوالبراهمةد.8و257/ص،والنحل

والخل"المللفي"الفصلالممتنعبابمنعندهمالرسلومجيء،البوات

.1/63
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كانواوقومهفرعونأنمتهيقهمماوهو53(:الاية/الزخرفسورة

يستطيعونلاالملائكةأنيعلمونلاولكئهمملائكةهناكأنيعلمون

بشرإلايؤديهاأقيفكنلاالرسالةوأن،مطمئنينالأرضعلىالئ!ير

الأمملةوضرب،لماقناعهممعهموالتفاهمالئاسمخاطبةيستطيع

عبدكماحينئذيعبدوالمالملائكةأنالايةمنونفهمالعليا؟الإنسانية

السابقة.الأممفيالعقيدةهذهمثلقبلمنبيناولقد،الشيطان

لاضلاله:الشيطان)4(

موسىقتلمقامفيموسىقضةفيالشيطانذكروجاء

أقلها/ئقغنلزحينفىاتمدسةإودضل:تعالىقولهوهو،للمضرفي

منائذىفاتشمثهعلزءصمقوهذاشيفصمنئذايقتنلانرلجينفيهافوجد

االثمتطنعلمقهذاقالعلةفقضىهومىفوكونعدؤ2منألذىكلشعئهء

.ءكل???
15(.:الاية/القصصسورة281!"بيننضل!تمهـعدؤ

قولهفيcوفتاهموسىقضةفيكذلكالشيطانذكروجاء

ائشرتنمجمعأتلخحفأتجرحلالنتئهتاهـموسىأداذ:تعالى

فىسيل!فامحذصتهسالنسيابينيماتجمعبلغافلضا!حق!اأمضىأؤ

سفرنامنلقينالقذغداءناءاننالفتنهقالجاوزافلما!سر،6لبؤ

وماالمحوتدنسيتف!قالض!إلىأوتاإذارلتمال!نص!اهدا

181،!جم!ألبخرفىسبي!وآئخذأبهر!أنالشيبنإلاأنسنيه

63،.-06:الايات/الكهفسورة

نألنايبئنموسىقصةفيالصورةهذهعلىالشيطانوذكر

بأنهفوصفهحقيقتيما،علىدغوتهفيالشيطانأظهروأئهبذلاموسى

سيعأأتساهفرئما،الإنسانذاكرةعلىينشؤليوأئه،مبينمضلعدؤ

عبادته.عنبهجنحأوالفهأوامرمن
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تبللموسىحصلتحادثيمافينزلتالأولئالايةأنويلاحظ

نسياثذيوان،الزسالةبعدنزلتالعانيةالايةوأن،والرسالةالنبؤة

بحقظه،مكففأكانالذيوهو)1(موسىفتىهوالأصلفيالحوت

وا!،الضحبةسبيلعلىإلاضمناموسىإلىنسبماالنسيانوأن

الذين.فروضمنلشنيءنسيانايكنلئمالنسيان

علىوالعامل،لهوالموسوس،الإنسانعدوالشيطانوكون

الرسلقصصفيجاءوكما،ادمقصةفيتقذمكمادراغوائهاضلاله

بخالتي،وليسمخلوقوأئه،بعدهمقالرسلبل،لموسىالابقين

الكفارعقائدتخالفإسلامئةعقيدةهو،الصئفومنارمنخلقهالفهوأن

قذمنا)2(.كماالثميطانيعبدونالذين

)1(

)2(

بننونبنيوسعهو:وقيل15/176،،البيان)جامعيوثعاسمه:تيل

اللذينالرجلينأحدوهو02،ص،المعارف،.يعقوببنيوسفبنافرائم

ادخدواعدبهمااللهأنعميخافونالدبنمنرجلانةمال:قودهفياللهذكرهصا

15،مؤمنينكنتمانفتوكلوااللهومحلىفالبونن!نكمدخلتمو.ن!ذاالبابمحليهم

منيهوذاولدمنكالبهوالثانيالرجلإق:وقيل23،:الاية/المائدةسورة

:وهارونموسىعلىإسرائيلبنوتمردتلما6نهالعددسفرفيوجاء،يعقوب

)سرائيل،بنيجماعةمعثركلأماموجهيهماعلىوهارونموصسقط

)عددثيابهماامزقاالأرضتجنس!واالذينمنبفنةبنوكالبنونبنولوع

.A(و13:6)عددوراجع6(و41:5

ويلقىتيسينهارونيأخذأن،الخطيةذبيحةذكرعنداليهودكتبفيوجاء

عليهخرجتالذيالتي!وأما،لعزازيلومرعة،للربقرعة:مزعتينعليها

الىعزازيلإلىليرسله،عنهليكفرالردتأمامحيافيوقف،لعزازيلالقرعة

إته:لموصىمالاللهإق:آخرمقامفيويقولون01(-16/8الاويبن.البزية

دالىالجانإلىتلمتالتيوالنفس..يقتلف!نهلمولكزرعةمنأعطىئق

الاويرسحبهامنوامطحهاال!نفستلكضدوجهيأجعلوراءهملتزنيالتوابع

بالحجارةيقتلفإته،تابعةأوجانامرأةأورجلفيكانداذا6(وا02:

27(.:02الاوينبرجمونه
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فيهما:والخلودوالناووالجنةوالبعثالآخراليوم)5(

للزسالةباختيارهأغلنهأقبعدموسىبهالفهأخبرسيئءأؤل)ق

جلالفهوأنفيها،سكلااتيةالساعةأنهو،وعبادتهبموحيدهوأمره

علىوالمخسن،إساءتهعلىالمسيءيجازيحتىيخفيهايكادوعلا

فقالناراؤاإذموسو7!صديثأتنكإوهل:تعالىقال،احسانه

هدىالارعلىأجدأؤبفبسئناءاءئيكللعلىناراءالنئتإقاتكؤالائله

ياتوادإنل!نعتكفاضلغرئكأنماإفئ!يموس!بمنورىأئئهافلضا!

إله!أفهاناإننى!يوص!اداتمتغأصتزتكوأنا!طوىأفقذس

أخفيهاأ؟دءالياهاقماعةإن!لذ!رىألضروأقصفأتجذقاناإ!

واتبعبهايؤ:منلامنعهايصذتكفلا!لت!نشبمانف!بىيلتخزئ

16،)1(.-9:الاياتطه/سورة1.2،!فتزدىهونة

سيلاقونوأنهم،اتيةالساعةأنونيه،الكتابموسىالئهواتى

موسى،أتباغبهايؤمنحتىالساعةخبركتابهفيالذوأتزلرئهم

بعدوالفؤزالرحمةلهمضمنماوليعملوا،حسابهاليوملهذاوليحسبوا

الشروخالقأهورامزدا،وهوالجرخالق:خالقينهنالكأقالزرادشتيرنوشقد=

أثبتواحتى،بالمجوساختضتالمثنويةاق:الشهرستانيوبفول،أهرمانوهو

والصلاحوالضرروالقعوالثرالخيريقتسمانمدبمينهدئربن.اثنيناصلين

وأهرمن،بزدانوبالفارسية،الظلمةوالئانيالنورأحدهمايسمونوالفساد،

يزدانوكذلك،متضاذانأصلانوالنورالظلمة)ق:مالزرادست)ن:ومال

وأهرمن63.و2/95اوالنحل)الملل..العالمهوجوداتمبدأوهما،وأهرمن

)بلش.أوالشيطانهوعندهم

هرصاهاأنجانالساعةمحنةيسالونك:تعالىمال،الاعةعنالنبيينخاتمئئل)1(

لاوالأوضالسمواتفيثملتهوالالوننهابجلبهالاسمحندمحلمهاانماثل

كثرولكناللهعندمحلمهاانمانلعنها،حفيكأنكبسألونكبننةالانهسبكم

187(.:الابة/الأعرافمورة71بعلمونالاالناس
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الذهـأضنكلتمام!افكئبئوصى.انيناأثز:تعالىقال،البعث

16!"يؤبنونربهزبلقآءلقنهمورخمةوهدصثنلم!وتقيميلأ

،.'54:الاية/الأنعامسورة

الذيبأنوأخبره،البئناتبالاياتفرعونإلىموسىجاءومد

فرعونولكن،الاخرةالذارفيالمحموذةالعقبىلهبرسالعهيؤمن

بهاأتىالتيالاياتأنوزعموا،الحقبغيراستكبارأكذبوهوقومه

كلوأتكروا،والحسابوالبغثالقيامةوأتكروامقترىسخزموسى

جاءوتدوالتار،والجنةالاخرةالدارعنموسىبهأخبرهمسيئء

بينميتوهـنايختابءهمإفلضا:تعالىمولهفيهذابكلالتصريح

الائرلين!ءابآبافىبهداصمغناوماتفنزىعخرإلاهذآماقالؤا

عقبةلم!تكونومنعندم!صقيأتهدىجآءبمنأغلمل!لىمومىوقال

علتتماانملأجمأيخهافزعؤنومال!ألبلمونينلحلاان!الذار

!رعاف!حلذالظينكليئئنلىغيزهـفأؤلهذإلهفنلحم

هو!وانشكبرالبهنبينمفلأظ!برل!قمرمفإلهإلأطلعلحلى

!يزجعوت!)تجناأثهتموظنواالحقيفترا!"زضفوحمنود،

عئبةصاتكئففانظزأفزفىفنبذنهئموجنود،"،خذصنله

لاالقي!مةويؤمافآرإلىصيدعوتأبضةوجعلئهثم!البدمد

شفهمات!مزويؤم!ةالياهذصفىوأثئفنهئم!ين!ون

42،.-36:الايات/القصصسورة1281!افمفبو!ن

1281الذارعئبةل!تكونأومن:الاتيةالعباراتمنجاءفما

1281يزجعوتلا)تجناأنهتمإوظنوأو37،:الاية/القصصسورة

!افآرإلىصيدعرتأبضةإوجعلتهئمو93،:الاية/القصصسورة

هفهمالقئمزإويؤمو41،:الايةلمالقصصسورة281

رسالةسملتهمايبمن42،:الاية/القصصسورة281ا!لمفبرجين"

223
http://kotob.has.it



الاخر،لفيؤمألاستعدأدووجوبالاخرةبالذارالتعريفمنموسى

الذار!)عمبةبلفظإليهأسيرماوهوالجنةفيوالنعيمالنارووجود

37،.:الاية/القصصسورة281

والجئةالبغثمنالاخراليومبعقيدةتتصلالتيالعقائدوتبدو

مؤمنلسانعنالفهكتابفيجاءمافيوغيرهافيهاوالخلودوالنار

الرسادسبيلأهدمحئمأتبعولؤيقؤمصءاتأئذكل!)وتالةقال،نرعون

اتق!إردار!الأخرةوإنمتعالذنياالحيؤههذصإنمايقؤس!

ذ!رتنصخل!عاعملوهنمثلهاإلاتحزءفلاسئئةعطمن!

حساببغيريخهاينلزنتجنةيدضلوتفأؤل!كمؤمفوهوأنفأؤ

تذعوننى!التارإلىونذعونفافجؤةإلىأعومحتملىماهـلقز!!

اتعريزإلىأذعومحتموأنأعلمبهءلىلئسمايهءوألفركلأذلأئحفر

الأخرةفىولاالدشافىدعوبرليلتسإلةتذعوننىأنضاجرمصلا!أتضئر

ماف!ثبهروبئ!الئارأصححبهتمالسئرفينوأتأدلهإلىمردناوأن

104"!بائحبادبصبراللهإبراللهأترهـالىوأنؤضل!ئمأقولى

الئناد)1(يزمعلئكلأضافالنى)ولهقؤ!44،-38:الاياتعافر/سورة

مقلافأاللهيضحدلومنعا!رمنأدئهتنلكممامدبرلنتولونيؤم!

33(.و32:الايمانغافر/سورة14.!"ها،

سورة451!أفارأسحمطهتمأال!ئريين)اإت:فقوله

الأخزه)وإن:قولهويشملفيها،خالدين:أي43،:الايةغافر/

الماء،منعليناأفيضواانالجتةأهلالنارأهلينادييومهوالتناديوم:وقيل)1(

يومهو:وميل،الفزعنقخةفزعمنبعضأبعضفمالناصينادييومهو:وقيل

جهنم،معايشهمعندوعقاب!الفهعذابمنحذرأالأرضفيهاربينيوتون

24/،البياناجامع.جهنمالىالح!ابموقفعنمنصرفينتوثونيوم:وميل
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يدخدونالذينأن93،:الايةغاقر/سورة41.4الق!إردار!

كذلكالحسابعقيدةجاءثولقد،يخرجونفلافيهايسعقزونالجنة

متكبزصننوري!مبرقيعذتإنموسى"وفالنعالى:قولهفي

وجاء27،:الايةغافر/سورة451!!الهسابشؤمىيؤمنلا

لبفىبمدمهمن)وققنا:تعالىبقولهكذلكالعوراةفيالاخرةذكر

171!!لفيفاب!ضناالأخرةوغدلجهفإذاالازض!أسئكنوأإتؤيل

401(.:الايةالإسراء/سورة

)1(رسالتهفيبالاخرةالخاصةبالعقائديأتيموسىنرىوهكذا

ذلك.فيبينهمفزقلا،قنلهمنوالنبئينالزسلسائربهاأتىكما

البغث:علىالدليل)6(

قولهبمعناها،الحقيقعةالتوراةفيذكرتالعيالآياتومن

!!أخرئتاره!نرجكتموينهانميدكتموفيهاضفقنبهتممناإ!:تعالى

الدليلموسىإقامةمقامفيجاءتفقد[oo:الاية/طهسورة1.2

ثمظق!شئ:كلأعك)ائذىهوالفهوأن،الربوبيةعلىفرعونعلى

والمعروف،الاياتاخرإلى05(:الايةطه/سورة12."هدئ

عناخبارفيهماوكل،فرعونووعظهكئها،موسىقضةأنعندنا

النبيعنخاتمذكرانمثلماالحقيقيةالتوراةفيموجوداكان،موسى

علاقةلهماوكلوالكفار،المؤمنينعنوالأخباروجهادهوسيرته

)2(.القرانفيذكرهجاءالكريمالرسولبمحمد

العهدفيموصىإلىالمنسوبةالخصةالكتبفيالاخرلليومأثرأنجدلا)1(

،الخروجوسفر،التكوينضر:وهي،عندهمالمقدسالكتابمنالقديم

التثنية.وسفر،العددوصفر،اللاوفيوسفر

=الكتابمنجزءأواتجرتها،المقدسكتابهمفياليهودذكرتهاكقهاموصتصة)2(
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موسىتوراةفيجاءماضمنالكريمةالايةبأنسقفنافإذا

ضفنمنتضبحفإنها،ذلكبغيرالقولإلىيذعومانرىولا،الحقيقية

لفرعونيبعنانبهاوأراد،البغثيثبتأنموسىبهاأرادالتيالأدنة

والماء،الترابمنمخلوقونائهم،عاموخيماعلىإسرائيلولبنيوقومه

الأؤلمةالعناصرنقسمنخلقواقدوائهم،ادمأبيهمبخفقيذكرهموأق

وأئهم،أسلافهمماتكمايموتونائهمذلكعلىوالدليل،التربةمن

،الترابوهيمنها،كونواالتيالصورةإلىمقابرهممنيعودونسوف

منوالتثئتالمقابرفخصمناثباتهيمكنومفاأمامهمظاهرهومفا

.العرابمنأكوايمالىتحؤلتقدالجثثكؤن

قأالثهعلىيستبعدونفكيف،بأكينهمذلكرأوامافإذا

)1(.نفسهالترابهذامنأخرىهزةجميعأالناسيخلقوان،يخلقهم

الكائناتوخفقالموتىلإحياءعمليأمثلاموسىضربولقد

علىالقهأنجراهماوالجماد،الميتةالعناصرمنالإنسانفيهابماالحئة

ماالقرانفياللهذكروقدنفسها،التوراةهيعذثهابل،موصعلىأنزلالذي!

البهودوونجخاليهود،كتبفيجاءتالتيالأخطاءوصخح،موصعنصخ

لاوالمضبئون،عليهافتراةموسىالىونبوهاأكافيسبذكرواانهمعلى

ولا،اللهذكرهاالتيالعقائدمعيئيقلامنااليهوبكئبفيجاءبمايترفون

القرانفيفيكر.جاءمامعيتنامضممااليهودأسفارفيجاءهابكليقرفون

طلوعالىيعقوبصارعالقةبأنكالاذعاءهالإعلاميالدينروحمعيختلفأو

وغير،والنبيينالرسلالىالكبائرامتراتوكتبة31(-3224:)تكوينالفجر

معلذكر.عنيضيىومما،الكتابهذافيالأثلةبعضلهضرنجنامماذلك

المؤئف.هذا

وثمودهالرصوأصحابنوحنومتبلهمة!للبت:النبببنلخاتمنعالىاللهفال)1(

لحقالرصكدبكلنبعونومالأبكةوأصحاب+لوطلاخوانونرمحونومحاد

/قسورة1.5جدبد،خلقهنلب!نيهمبلالأولبالخلقأنعببنا5ومحبد

.،15-12:الايات
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حيئكائنإلىيخها،روحلاالتيالميتةالجامدةالعصاتحويلمنيده

والحواسالحعةالأعضاءبجميعويعمئع،الحيويةالوظانفيتمعبجميع

والأذنينوالعظمواللحموالجلدكالعينينالأحياء،جميعبهايتمتعالتي

جزا.وهلنمالداخليةوالأحشاء

إلىالعصاقفبمنلموسىالقهأعطاهاالميالمعجزةكانتلقد

علىدليلابل،فحسبوالرسالةالربوييةعلىدليلأليست،تسعىحية

لورهـ.إ.عندما:لموسىالمعجزةهذهالثهأعطى؟كذلكالبعث

آناإتيموسى+أنالثئجر،منانمنرمحةآلقعةفىالأتمناتوادشطيمن

وذجان؟كاكتزؤاهافلضاعصاكألقوأن!ألعبمينردثالله

!"281ا!نينهنإنكتخفولاأقبليموموبميمقمثولزمذ-إ

31،.و03:الايتان/القصصسورة

الأولالخلقعلىدليلحيئكائنيالىالحئةكيرالعصافتحويل

بيدهالفهأنعلىدليلالأولىصورتهاالىلىارجاعها،الثانيوالخفق

دتشئ!صية!ف!ذافانقعها!يمرسىألقهاإظل:والحياةالموت

طه/سورة91.2!الأوكسيرتهاسنعيدها!فولاضذهامال

21،.-9؟:الايات

فرعونأتكرحينوملئهلفرعونالمعجزةهذهموسىبئنولقد

هذافيذكرتالتيالكريمةالايةوبدراسة،والبغثوالرسالةالربوبئة

والإجاء،البعثأدئةمندليلاكانتالمعجزةهذهأنينشتتج،المقام

طه/سورة1.2،أخرىتاؤنخرحمكمإويئها:لفظتعالىمولهفأؤلها

لإلمانهمبالقتلهددهمحينلفرعونالسحرةمولواخرها55،:الاية

72،:الايةطه/سورة11.2ألدياليؤهذشنقىأإنما:بموسى

تعالى:مولهفيذلكتأمل،الاخرةللحياةبالنسبةسيئأتملكولا:أي
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ءائتاأزبنهولقذ!أخرئتارهنخرحمكتم!يئهانعيدكتموفيهاظقنبهغمنها)!

ئموصى!بسؤكأقىضنامقلتخرحمناأضتاقال!وأبئفكذبكها

م!بمأبرولانخننخلف!لامؤجمهأوئثنكللننا!اجحلئتص*!ؤفانآنيئث

فرشنفتوذ!ضئالائقيحشروأنالقلنةيومهؤعدبهتمقال!مئوى

!ذ؟اللهكلنفزوألاتلكمموسقلهرقال!أقثر!يد"فجع

وأسزأئتنهزأترهمفئنزعرأ!اقترئمنضالطوقدبعذأل!فيسح!

بمخربماأزيكمتن!عاكصأنئرلدانلشحزنهذنإنتالوأ!ألوئ

منالومأفلحوقذ!ئأأثتو(ثم!يدكئم،تج!!!ائمثكبطرلمحقيهموفيهبا

بلقال!ألقئمنأؤليموناندانآتقىأنإئائمومو+قالوأ!اشتغك

صط-
نف!مهءفى،ؤض!لتنعىأكاسخرتمهنإلةنجلوعصتهئمجالمتمف!ذاألقوأ

ئلقفييشكفىماوألق!آلأغكأنتإنكتخفلاقفنا!فوصىجفة

السحرة!فالتىأقجثالشاحريفلحو!سخركيذ!نوأائماصنعوآما

إن!دكنم"اذنأنتتلدمرءامنتمقال!وهومىهروبئبريثءائاقالوأصدم

فىولاصفبنبهنملحئئننوأزجلكرإلذيكتمفلا،تطعىالشخرعفمكمانذىلبهيربهم

جاءناماعكدفشثركلنقالوأ!واتقعذابمأشذأئناولنفلمنالنعنلجذغ

الديخايليؤةهذهلتضإتماتاضطأنتمآنأتضفطرناوآئذىالننتمى

ضترواللهالصئخرمنعليهكرضناومآضطيتالنالينفربرتناءاتاإنا!

73،.-55:الآياتطه/سورة12.،!وأتخى

علىتدذلاميتةجامدةأجسامأوعصئهمالسحرةحبالكانت

نظرنافيأشبهحركتهاكانتفقد،والعقيدةبالذينعلاقةلهسيء

يضنعهاالتيوالحيوانيةالإنسانيةالتماثيلوبغضالدمىبحركات

كالأنجسادوتتحزكتسعىتجعلهامحركاتجؤفهافيويضعون،الصناع

الحركةولكنها،الحركةسوىالأحياءصفاتمنفيهاوليس،الحئة
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بخلاف،بصلةالحيةالأجسامحركةإلىتمتتكادلاالتيالالية

ألقواحينماولذلك،الكلمةبمعنىحئاكائنأكانتالتيموسىحية

طه/سورة261تتى!أكاسخرتممنإلة..".خيلوعصيهمحبالهم

261!"يآثكونماتققفكل!اذاعصاهمومى)ف!لتئ66،:الاية

45،.الايةالشعراء/سورة

إحياءمعجزةساهدواحينماوالحساببالبغثفرعونسحرةآمنلقد

مآ)فأقض:وخلقهمفطرهمبالذيمقسمين،لفرعونقالوالذلك،الموتى

102"خبئنالاليغفربرناءاتاإنا!ألذيايبؤةهذصلقضىإنماقاضطأنت

.الحسابويومالبعثبعد:أي73(و72:الايتانطه/سورة

حينلفرعونقالواأنهمكتابهمناخرموضعفيالفهوذكر

وأنهم،القيامةيوم:أي،ربهمإلىمتقلبونأنهمبالقتلهذدهما

ألشحرة)فلألقى:تعالىقال،خطاياهميومعذلهمالنهيغفرأنيطمعون

ءامنترفال!وهريئموسىرت!الصئينبرفيءاتاقالرأ!شبدفي

لآقطعنتغلوقفلسؤفاف!خرعلمكمالذىلبهيركمإن!لكغءاذنأنفنللمد

--صص
لمياإكلاضنرلا!قالؤأأتجعب%ولأصفنبهنملحئئفنوأزجلكرإدذينم

!!المؤ!ينأؤلكئاانخطننارئالايغفرأننطحإنا!شقبون

51،.-46:الآياتالشعراء/سورة261

وما!منفلبونرتاإكإنا)فالؤآ:تعالىالثهمالاخرمقاموفي

وتوئاسئنبمعفيناأفرخرئاجالال!ارئائمايتامئا5أتإ"لآمناشقم

126(.و125:الايتان/الأعرافسورة71!!مضلمين

وهنالك،المؤتبعدالبغثصذقعلىموسىأقامهدليلهذا

وهو،إسرائيللبنيموسىهمUأوالبغثالمؤتىإحياءعلىاخردليل
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(لتهزىستئلكتؤهنلنيموسئقفتزةدةآ:تعالىتولهفيجاءما

مؤتكخبفدنتبعثنبهمثم!ئنكلدنوأشصألضنعقةفأضذت!مبفز

56،.و55:الايتان/البقرةسورة121!تثتكرون!تم

:فقالعنهااللهحكى)1(،البقرةقصةفيللبعثاخرمثلااللهوضرب

هزؤأ(تئخذنافا؟بقربرتذ!كواأنيأعيكنمألنهإنل!عيموسىتالةو)ذ

هاشلأيبنرنكباأختالوا!أنجفلينمنأكونأنبألئهأعوذقاد

مافأقعداذلأبفعوادلحيؤولافارضلأبفرإكارقولىإئمظلى

إكايفولإت!مادلؤنهأمافاببئنرئفدناأخفالوأ!تؤمووت

!فايبنرنكلنااخظلوا!ألئظرفيلتئعزلؤنهافاقع!فراءبقرة

يقولىائمقال!لمقتدونألئهشآءإنو)ناعليناتعثبهأنجقرإق!ها

فالؤايخهأشيةلاسلحة.لرثلتعنتىو،اف!زمقتثيرذلىأل!بفرإكا

رةئنم9،ذنفمماقمفئصوإد!يقعلو%كادو(ومافذبحوهايألئنضتأبق

أفهيئىكذلكيغهأأضردبرفقفنا!نكعئونكنتغئانخربموألنهفبهآ

الايات:/البقرةسورة21،!تضقلوندعلكخءاينهءوبرل!نمالمؤفئ

67-.)2(،73

)1(

)2(

لممنعلىاحتجاجأ،النبيينوخاتماللهلرمولالقصةهذهنحالىاللهوذكر

t.104/(القرانلأحكام)الجامعترلىمنبالبعثيزمن

ذلكأهلفأتى،الأسباطمنسبطفيفطيرخ)صرائيل،بنيمنمتيلميل:ميل

فاتوااوالهلامإلوا:اصاحبناقتلتمواللهأنتمفقالوا:،السبطذلكالىالقتيل

ياواللهلافقالوا:قتلو.!واللهوهم،أظهرهمبينقتيلناهذانقالوا:،موسى

فقالوا:،بقرةتذبحواأنبامركمالله)ق:موصىلهمفقالعلينا،طرخ!اللهنبي

الىاهتدوافلما...الجاهلنمنأكونأنباللهأعوذ:فقالابناأتستهزىء

نغبيبه،فياخئبفمنها،بجزءالقنبلبضربواأنموسىأمرهموذبحوها،البفرة

ميتته.فيعادثم،القاتلفستى3قتفكمنفقالوا:وقعد،،روحهاليهنرجع

027،البيان"جامع / I285.و
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قادزالفهان،موسىيديعلى،إسرائيللبنيالذبينوهكذا

وحتى،والبعثالاخرباليؤميكفروالاحتى،الموتىيحييأنعلى

القيامة.عنإخبارهمفييكذبوهولا،موسىرسالةفييشكوالا

ال!شور،إثباتأنمبابهاأهئممنكانالمعجزةهذهأنعلىوالدلعل

73،:الآية/البقرةسورة121المؤقئأدئهيسإكذلك:تعالىموله

علىمنهواحتجافي،المؤمنينلعبادهتعالىالذمنخطالثوهذا

المكذبونأئهااعتبرواأنلهميقولفهو،بالبغثالمكذبينالمصمركين

فياحييتهكمافإتي،مماتهبعدالقتيلهذابإحعائي،الموتبعدبالبغث

ذكروقد.البذبئيومفأنجعثهم،مماتهمبعدالموتىأضيفكذلكالدنيا،

مضركيعلىبهاللاحتجاجالكريملرسولهالقضةتلكتعالىالفه

)1(.القصةهذهيعلممنيومئذاسرائيلبنيمنوكان،العرب

يتعفقوماوالحسابوالقيامةوالبعثانموتىإحياءذكرأنبعناوقد

نأوسنرى،موسىقبلوالنبيينالزسلرسالةفيذكرهجاءالاخر،باليوم

نأكيفوسنرى،موسىبعدالزسللسانعلىكذلكجاءهذاكل

رسالته.فيكئهذلكبتفاصيلجاءالنبيينخأتمالكريمالرسولمحئدأ

:العصاةواهلاكالجراء)7(

المقابلالجزاءموسىسريعةفيجاءتالتيالإسلاميةالعقائدومن

أ؟دءاليتمااقصاعةةإن:تعالىمولهوهو،الجزاءدارهيفالاخرة،للعمل

فكل15،:الايةطه/سورة12.!"لع!تعنبمانفسكللضخزئأخفيها

الذيهوالفهأنوبدهيئفشر،سرأدانفخيزخيرا)ن،جزاؤهلهعمل

لحكمه.معفبولا،يحكمالذيوهو،يجازي

1/286."البيان)جامع)1(
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التوراةفيموسىسريعةفيجاءثأنهانغتقدالتيالاياتومن

خاتمرسالةفيلليهودوتحذيرتوبيخصورةعلىمجيئهامع،الحقيقية

وأقعلبئأشتالتىسقأبهرو(إيفع!؟ءبل)يبى:تعالىقوله،النبيين

يقبلولاشئأئفميىعننفم!ىنجزى،يوئااإتقوأ!الفلينعلفضفتكئم

/البقرةسورة21"!يخ!وبئهنمولاعذلممنهايؤخذولاشقعةمنها

عندذكرهتقذموتد،الأخرويالجزاءهووهذا48،و47:الايعان

الاخر.واليوموالنارالجنةعنالكلام

وهو،مؤمنكلبهيؤمنأنيجبدنيويأ،اخرجزاءهنالكولكن

)إن:تعالىقولهذلكمن،العاصيناللهبهيعاقبالذيالعقابذلك

كذلكألذئيأالهيؤشفىادلة!زئهتمئنغفحميسلثافنمأنعنلائخذوأالذين

وكذلك152،:الاية/الأعرافسورة71!،المقترينتجيى

بفرعونالفهأتزلولقد،والرسلالنبيينبرسالةالمصدقينبغيرالفهيفعل

ومقفرعونذلكبعدأغرقثمالدنيا،فيالعذابمنأنزلماوقومه

تعالى:قال،أجمعينمعهومقموسىنخىأنبعدالبحرفيمعه

سلفافجعلتهئم!جمعينفاغرئنهتم!ضألئقفناءاسفوناإفلثا

56،.وه"ه:الايتان/الزخرفسورة431،!ئلأخركأومثلأ

وتعذيبه،منهماللهانتقاممنوملأهفرعونموسىحذرولقد

قنلهممقأفلككمادهاهلاكهمعليهمنقمتهدىارسالالدنيا،فيإياهم

علىواضحأالتحذيرهذاجاءولقدرسلها،عصتحينالأمممن

الازضفىجمهرينالؤمالملكلكمإيفور:قالإذفرعونمؤمنلسان

ومماأرىماالاأرليهئمممافرعؤنتالجأءناانألتهبمسمنمايصرنافمن

ثلعككمينافإق-يقويرءامنالذىوقال!الرشادسيلإلاأهديكر

ألئهومابغدئممنماوألذبنوثمود3وطفحقو!دأب!ثل!-خزأبrيؤمص

.[r\-92:الاياتغافر/سورة1.4،!تلبادظلأايرلل!
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بهؤلاءاللهفعلمالقؤمهالنبئينوخاتمالفهرسولذكروقد

قادزاللهبأنليؤمنوابذتبها،أئةكلالفهأخذكيفلهموبئن،القوم

غئهم،عنيرجعونعفهمبهؤلاء،فعلمامثلبهميقعلأنعلى

وما،نوحقؤمأفرالعنكبوتسورةفياللهذكرفقد،برسالتهويؤمنوا

وثمود،وعادسعيبوموملوطقوموأفر،برسولهمإبراهيممومفعله

باتيتتئومىجا.همولقذوهمى%هـفرعؤت)وتروت:قالثم

ئن!نهمبذنجصف!أضذنا!سنفبكانواوماأ!زضفىطئنبما!

بهخسقنامفهـيخهصألصيحةأضذتهئنومتهصصاصصاعلترأزسبا

!الؤاولبهنليظدمهرالله!اتوماأغرتائنوشهرالأزض

4،.0و93:الايعان/العنكبوتسورة1192!يظحوتأنفسهر

فيهذاويتبئن،الحسنالجزاءلهالصالحالعملأنوطبيعي

)تاالآخرؤوفىحسنةألديخاهدصفى"لاوأئحنمتإ!:موسىدعاء

يفئصوسعتوخمتىأشاءمنبهءأسيبعذابئقالإلذهذنا

أ!يرينونبايتناهئملذينو3آلر!ؤةولؤلؤتيتقونلفذينفسأئحتبها

156،.:الاية/الأعرافسورة71

والتوبة:الاستغفار)8(

ذإرت)قألعامد:غيرالمشاغبالمصرفيموسىقتلعندما

281!"ألزحيصاتنفورهوإن!ل!فففرلىفاغفرنذسظلمت

الاستغفارعقيدةيعرتموسىفكان16،)1(:الاية/القصصسورة

دهاسحاقيعقوبأجدادهعناععناقهاورث،الرسالةمنلبهاويؤمن

فيسنولهذا،والتوبةالاشففاريوجبذتبالخطأالقتلأنيؤخذهذامن)'(

الناء/صورة4:راجع.لذلكخاصةوكفارةخاصحكمالنبيينخاتمثريحة

29.:الابة
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الله.رسلوسائربئنا،كماقبلهما،منوالنبيينلابراهيم

الدعوةهذهلئئومفن،واسعغفارهباللهالايمانإلىموسىودعا

إتألوأ:لهمفرعونبتفديديأتهواولمبرئهمامنوافقد،فرعونسحرة

إنماقاضطأنتمآفاقضفطرناوانذىابهننتمىجآءناماكلتؤيركلن

جمهكرفتناوماضطنالايغفربرشاائا5إئابر!الدياتيؤهدشنقنى

73،و72:الايتانطه/سورة12.،!وأنغخزواللهألشخرمن

،!المزضينأؤدكتاانخبيتأ!ئاباينفرأننطح)إناوقالوا:

51(.:الايةالشعراء/سورة261

منإء!وأ:إسرائيللبنيتعالىقولهالتوراةفيكذلكجاءومفا

غفيفيتحللومنغضيئعليهرفيعلفيرتطغؤأولارزقنبهئمماطيئت

"!اهتدفىثمسئأوعلوإمنتالطلمنلغفارد!ق!هوئفقد

اخر:مقامفيتعالىوقال،2Aو1A:الآيتانطه/سورة1.2

لنفورمدهامنمارئكإنانواوئدهامنمانأبواثزألشعاتعلواأوالذين

jiسورة71!"زحيص -s lii/53:الايةi،ذكربعدذلكاللقال

لقومهءهوسىتالإداد:سأنهجلوقال،للعخلإسرائيلبنيعبادة

فافئلوآصال!إكفتوبو(أنعخلبأتخاشبرأننسحمظلئتئمإبمئميقؤس

أ!جصأنؤابهوات!علنيفناليبمرلبهخعندلكغخبززلكغأنفكغ

54(.:الاية/البقرةسورة21!"

الجسدالعخليعبدونإسرائيلبنيرأىعندماموسىوغضب

لىأغفررل!إتال:اللهإلىولجأقومهفعلهمفاوتبزأ،اللهدونمن

سورة71!"ألزحمب%ارصمو(نترختثفوإلحناوصلأش

151(.:الاية/الأعراف

وأنه،والعوبةالاستغفارلناسنتعالىالفهأنلنايتبئنوهكذا
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العانبينعلىيتوبالفهوأن،تعالىباللهالإيمانالاسعغفارفييشترط

منيعملونكانواعئاورجعوا،اللهالىرجوعهمفيصادمينكانواإذا

رسمهالذيالسويالطريقواتبعوااللهبأوامرذلكبعدوعملوا،سئثات

اقترفهالذيالجزمعنالتائبيكفرأنكذلكويشترط،المزسلونلهم

توبةقبولشروطمنكانأنهلناالفهذكرولقد،الإلهيةالتعاليمحسب

.تقدمكماأنفسهميقتلواأنإسرائيلبنيمناليخلعبدة

تكونولا،الجزمعقبتكونأنفيهايشترطقذفناكماوالتوبة

!إ:تعالىقال،فرعونكتؤبة،الهلاكمنوالتأكدالموتعند

إذآصق6وعذوابغياوجنودهفرعؤنف!تبثزالبخرإيئعيلببقوخوزنا

وأناإئرءيلب!3ههءاشتأئذىإلاإلةلآاث!ءامتتالالفرقإر!ه

ف!ليؤم!المقصدينمنكنتقئلعصئتوقذإلن!ألمئتلمينمن

"ايختاعناباستنبهيراوانءابرظنكلمنلتكوتيدنكتحيك

29،.-09:الآيات/يونسسورة11."!لقفلوت
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عشرالخاهسالمبحث

نأاليهودسالنهالذيالنبيم

للقتاليقودهمهلحألهمينعث

:القرانفيذكره-ا

موسىوفاةبغدمنإسرائيلبنيأقالكريمالقرانفيالفهذكر

الله،سبيلفيللقتاليقودهمملكألهميبثأنلهمنبعأسألوا

وقدملكا،طالوتلهمأزسلوأهنه،لهمسمعالفهأنفأخبرهم

بقمناتملاإلىتر)ألنم:تعالىقولهفيالنبيهذاقضةالفهذكر

فىتقنلملضالاأنصثلهصلنئمالوأإ.مويمى+بضدهربمإيفعرصيل

نقتلوأالأاتقتالعلن!م!تبإنصعستتضهلتالأللةسبيل

وأشا!ناديرنامنأضضناومذألئهسبيلفىنقتلألالنأومامالوا

بألندمبعليزوأللهتنهزقليلأإلاتولؤأأ!العدئهمكعبفلئا

أقمالوامد!طالوتدصغبحثمذأدلهإننبيهرلفضوقال!

شفسحةيؤترولنمنهبأ!كأحقوتحنعلنناألمفثلهيكون

وأنضمزالعذفىبمنمطةوزادلمعيخغأضطفئهاللهإنفالانماذ

لهضوقال!صعايضوسغاإلنه!اةمفمفصميؤقىوألنه

ئنسصيتفيهألتابوتيلىنصمأنمل!هءءاكةإننبمهخ

قإالملكبكةتحصلههدرونوإلىموسىءالىتربرفماوبقيةزيحخ

طالوتفصلظنا!ئؤينب%كنتصإنلغلايةذلففى
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ومنمقفليسمنهشربفمننجهرمثتي!مأدئهإتماللائجنود

قليلأإلامنهفعمربرأيدصغرفةأغزتمنال!هتىف!تهريظحضهلتم

العؤملناطاقةلامالوأمعهرامنوا5والذبهوبلؤفدماتتهتم

فئزئنصمأدئهئبتو(أنقميظؤتانذيفقالوجؤده؟ببلوت

برزوأولخا!الضملبريئمعوألئهأللههباءدنصعيرةمفثةغلبتتليلة

أتدامناوبرلئتصئنعلتناأله!!نجاقالرأرجشدةلحالوت

داودوقتلأدثهباءدتفهزموهم!أ!يرفيالئؤ!علىوأشزنا

دفعولؤلايسثاةمناوعلم!وأ!مةالمفثأدنهوءايرد!هجالوت

فضل!ذوأدنهو!نأف!زتلفسدتببغمىبفضهصألناسالئه

251(.-246:الايات/البقرةسورة21"!أنمابى!

وزمنه:نسبه-2

الصنملمين:المؤزخينقول)1(

بنسمويلاشمهالكريمةالايةفيالمذكورالنبيئأنالطبرفيروى

بنماحثبنعلقمةبنيهوصوقبنالهوبنبرحامبنعلقمةبنبالي

بنقارونبنباسقأبيبنعلقمةبنصفيةبنعزريابنعموصا

فيوقال،إبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنلاويبنماهثبنيصهر

بنيعقوببنيوسفبنأفرايمبننونبنيوشع)نه:أخرىرواية

النبي،ذلكنسبفيذلكغيرالطبرفيوروى،إبراهيمبنإسحاق

التاريخية.الناحيةمنمحققةغير)1(وأقوالحوادثهنقضتهوفي

الاسرائيلية:المصادرقول)2(

نأمنهينعتفادماصموئيلسفرفياليهودتةالمصادروذكرت

2375/االبيان)جامع(1) - rvrو6/1432الأرب"نهايةوراجعrr.
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بنتوحوبناليهوبنيروحامبنالقانةبنصموئيلهوالمذكورالنبئ

رجالمنرامنايممنرجلأباهوأن،حئةأمهاسموأنصوف

ابراهيم،بنيعقوببنيوسفابنهوأفرايمأنوالمعروف)1(أفرايم

وروت،يوسفبنأفرايمنسلمنصموئيلفيكونذلكصحف!ذا

وجاء،أفرايمنسلمنكذلكهونونبنيوشعأنالإسرائيليةالمصادر

اصولهامنبكميرنؤمنلاكثبرةوأخباررواياتصموئيلعنفيها

.المقامهذامثلذكرهاعنيضيقكميرةلأسبابوفروعها

نرخحأقفنسمطيع)سرائيل،بنينبيبنسبيختصقفيماأئا

المصدربصخةسففناماف!ذا،عائةبصفيماسأنهفيالإسرائيليالمصدر

نصبعندماإسرائيلبنيونبيموسىوفاةبين.الزمنيصبح،السابق

المصادرأنإذ،"()56سنةمئةوثلاثوخمسينستأملكأطالوت

سنةصموئيلمسحهقيس)2(بن)طالوت(ساولأنلناتذكرالإسرائيلية

سنة.بأربعينالمفكداوديتوقأنمبل:أي،(.م)3ق5901

صموئيل،عهدقيإسرائيلبنيأناليهوديةالمصادروذكرت

وهو،عاليبنوفكان،الخلقيالانحلالمنكبيرةدرجةعلىكانوا

خيمةبابفيالمجتمعاتالنساءبضاجعون،كهنتهممنكاهن

وأصنامأالهةيعبدونإسرائيلبنووكان22(2:صموئيل)1الاجعماع

راجعينقلوبكمبكلكنتمإن:لهميقولصموئيلوكاناللهدونمن

02(.-اا:صمونبل)1)1(

بنضراربنابيالبنمي!بنشاول:بالسريايةطالوتاصمأنالطبريذكر)2(

وهو2/378.،البيان)جامع.بعفوببنبنيامينبناي!بنأفيحبنبحرب

نسلهنرجلأفيحبكورةضراربنأبيئيلبنمي!بنثاولاليهود:عند

2(.واا:صموئيل)1بنبامبن

201.صالطالببن،مرشد)(3)
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وأعدوا.وسطكممنوالعشعاروت)1(الغريبةالالهةفانزعواالربالى

صموئيل)1الفلسطينيينيدمنفينقذكموحدهواعبدوهللرفيقلوبكم

كلحسب:الربلهتالصموئيلشاخلماأ+نهوذكروابل3(7:

وتركونياليومهذاإلىمصرمنأصعدتهميوممنعملواالتيأعمالهم

8(.8:صموئيل)1أيضابكعاملونهمهكذاأخرىالهةوعبدوا

بني)نبيصموئيلأنوالنصرانيةاليهودبةالمصادروذكرت

5601سنةمات)شاول(طالوتوأن،.مق1171سنةولد(إسرائيل

.(.م)2ق

اسرائيل:بنينبيديننيالعقائد-3

هذاعقائدأنإسرائيلبنينبيقصةمننستنتجأنالسفلومن

مومهكانفقد،موسىسريعةفيجاءتالتينفسهاالعفائدهيالنبي

شأنأ،بابلرناتاعظم(الزهرةاوالومريةأنينياونيني)وهيوالعضتروت)1(

الالهةوظائفلهااجتمعتومدلانو،انجةوأحيانأ،3inلسنابنةأحيانأوئعذ

يقومكانحيثإيريخفيأبيهامعتقيئموكانت،الحربوا-لهةالحبوا-لهةالأم

كناللواتيوالراقصاتالمغنياتالفتياتمنفرق،الحبا-لهةبوصفهابخدمتها

صوفئفيتماثيلهاوجدتوقد،المتهتكةطقوسهافيوظيقهنبطبيعةلثركن

وتختلث،الأدنىالمرقنواحيكافةفيمنثرةالأمالألهةوهيصررهامن

فييصؤرهاالذىقرمميشنيالموجودتمثالهافمن،الحجمفيالنماثيلهذ.

عليهايفرالتيالصغيرةالصلصالتماثيلالىثدليها،تقدموهيالطبييالحجم

%clمجلد"العالماتاريخالأثريةالبابليةالمدنمواضعفيانالىآنمن r / l

كانواأنهموثئت،اصرائيلبنومارسهاقدكتررتعبادةانمدقاكماوالظايز

الطقوسهذ.ومن،الجشا-لهةبوصفهابهاالخاصةالدينيةطفوصهالهايؤذون

ميالمقذسالمكانوهو،الاجتماعيخمةبابفيالمبتمعاتالنساءمضاجحة

زعمهم.حسبموصضريعة

39.ص"الطالبينامرضد)2(
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أخرىمعبوداتاتخذمنومنهمبالتهالمؤمنونمنهم.اسرائيلبنيمن

نهاهموتد،الإسرائيليةالمصادرذكرتكما،كالعشتاروتاللهغير

فيجاءوقد،اللهغيرعبادةعنالمصادرهذهذكرتكمانبئهم

اللهأمرعلىاعترضواعندمالهمإسرائيلبنينبيقولاللهكتاب

المفرفىبتصطةوزادهعل!تماضطفنهالله"إن:طالوتبتمليك

12!!صعايصوسخوألنهفماةصفمف!يؤقىوأللهوأنضمز

ملكلهشيء،كللهاللهانهذاويتضمن247،:الاية/البقرةسورة

وأنه،معارضيعارضهاأنيمكنلامشيئتهوان،والأرضالسماوات

عل!يم.واسعوائهيشاء،منمفكهيؤتي

لبنيقالإذ،بالمعجزاتالإيمانالنبيهذاسريعةفيجاءومفا

الملائكة،تحملهالتابوتيأتيهمأقطالوتمفكاياتمنأنإسرائيل

النبي.ذلكسريعةفيجاءتأخرىلعقيدةبالملائكةالإيمانإنبل

يتصرالفهان،كذلكالقصةفيجاءتالتيالعقائدومن

قالهمفاهذاويتبتن،صبرهمعلىالدنيافييجازيهمالمؤمنين

.ولمحا.ة:أنهمإذ،أعدائهمعلىالانعصارمنالمخلصونالمؤمنون

أتدامناوبرليث!ننعليناأيغ!نجاقالوأوجش?لبالؤتبرون(

سورة21.".أللهبابون!فهزموهما!نرفالقوسعلىوأسرنا

251،.و025:الايتان/البقرة

وأنهماخر،يومأهنالكاننبئهممنإسرائيلبنوتعفملقدبل

سيجازونوأنهم،اعمالهمعلىسيحاسبونوأئهم،الموتبعدسينععون

.مالأ.:تعالىمالفقد،اليومذلكفياللهيلاقواعندمابالنعيم

فئةبختقديدةشزئنصمألئهئنقواأنفميظشتالذيرو

924،.:الاية/البقرةسورة421ألضعدبريمعوأدئهأدئة!باصثيرةم
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والربوبيةالألوهيةلعقائدساملةإسرائيلبنينبيتضةنجدوهكذا

والابتلاءاللهعلىوالتوكلالملائكةووجودوالمعجزاتالنبيينلىارسال

بذثيمنيشملهبماالاخر،باليوموالإيمانالدنيافيالعصيانوجزاء

بضدمنإين!ؤيلبتئمن"انم!لفظوكذلكوجزاء،وفضلوحساب

نأيبينلهم!إلنبيولفظ246(:الاية/البقرةسورة21لأموصى

وأن،سريععهعلىكانواقومهوأن،موسىسريعةعلىجاءالنبي

لقومهسرحهاقدالنبيهذايكونانبذلاموسىبهاجأءالتيالعقائد

قبل.مقبئناهالذيالبيانحسبتفصيلالهموبئنها
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عشرالسادسالمبحث

داؤ

:القرانفيذكره-ا

خمأقهإتقالبانجنودطالوتفصلأظما:تعالىقال

منإ،مقف!نهريظحتهلخومنمقظيسمنهشربفمننجهر

والذيفهو؟دؤفلتاتتهتمظي!إ،متهفشريو(بدءغرفةأغزف

أنذيتتال؟وجنودهببالوتأيوملناطاقةلاتالوأمبءامنوا

ثحيرةمفثةغلبتتليلةفئزفن-ألئهئلدقو(أنفميظعؤت

مالوأوجؤ"ءلحالوتبرون(ولضا!ألضدبريئءوأدلهأدئةباني

أ!نرفيألفؤ!علىوانطزناأقدامناويرلنثسننعلنناألش!ليخمأ

المفثألئه.وءايرسهبلوتداودوفتلألنهبابرقونفهزموهم!

يبحمقلبضعهصألئاسألئلادقعوثؤلايمما:مضاو!و"ل!ة

21(!أالدمب!نضل!زوأدئهود!أف!رفلنسدت

251،.-924:الايات/البقرةسوره

وأؤجئنأءةبعلىمنوأفببنلؤجإكأؤخينأكح!،ثكأؤختنماإئآة!:وقال

وهرونويولنىوأيؤبوعيسئوالأشباطويفثوبلائمحقو)هئنعيلإنرهيصإلى6

.،163:الايةالنساء/سورة41،!زبوم!داوبىائئناووسلجق

،زبورااودوإئثنالصيفىالنمنبمضفضفناولقذأ..:وتال

55،.:الآيةالإسراء/سورة171
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لسانفىإسر+يلبفمن!فروأألذفيإلمف:ومال

يعتدوت!ؤصانواعصوأبماذلكمريصأثيوعيسداود

يفعلوت!الؤأهالبئسىفعلوننحلأعنيتناهؤنلا!الؤأ

97(.و78:الايتان/المائدةسورة51!،

ئنرجمغلزفعتوثعك،رهيرءاقئمئأحخعنآأوتفك:ومال

صلأويتفودثإشخق7لا!ووهنناعليصمحيزرئثإنلعثا:

مىطكل-
سورة61.".وسلتئنداودذزينهومنقتلمنهدياونوحاهدشا

الاياتفيتعالىاللهسماهممناخرإلى(Atو83:الايتان/الأنعام

الايعين.لهاتينالتالية

غنمفيهنفشتإذالحزلق!مانقإذوصلتفنإوداود:وقال

صكئاءانتناو!لأسلنننفنفئنفا!شيدفيلحكمهئمو!ناالقؤس

ئعلب!و!ئاوالظثري!ئخنائجبالداوبرءوسخرناوجمئمأ

شبهوويئأنتئمفهلبخسكئمئنلنخصنكملئملوملا!ئعةوعلتته

08:الاياتالأنبياء/سوره211!أ - 7.،A

أؤابإته،أفهـيذذاثالثدعتلناوادبمزيقولرنمافىإاضبز:ومال

ئه7؟تحثوزاإدظتر!واقيث!إقبألحمثىيتهحنمع!المالسخرناإنا!

وهل!!لحطابونصلانحكصةؤايخهملك!وثدذنا!(ا%لب

تالو(ئنهخففرخداودفىدضلو(إ.!الم!إبلمح!وروأ!ألخقمنج!بمأتئك

إلتوأهدنالنثئالطولا!ألحقبيننافلض!بسيفىبففنابنىخقمانتخفالا

فقالوحديرنجةرلىنجةوتعونتسعل!أشهذآإن!المحزفىسو!

ن2لغاجابإكئخكءلسؤالظلمكلفدتال!الحطابقوعزقأكنلنيها

تاوقيماالفغدخثوعمدوأءانوأألذينإلابقض!بهملئنيلحدطائنمم!!

لافففرنا!"وأنالطراكعا"وخررئبمفاستغفرئئه(نماداودوظنكم
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فىضيفةجعلتكإنالداود!ثابروصصنلز"لفئعندنال!!نذلك

الذلنإنأدئةسيلعننيضفكالهومنتتعولالملقألاستن،خمالا"زض

381"!لخساءيؤمنسوأبماثصدث!عذابدهئمأدئهصسيلصيفهلون

26(.-17:الاياتص/سورة

يرثهاآلا،فىأتالأيمربغدمنالزاورقصتنما%إوقذ:وقال

501(.:الآيةالأنبياء/سورة211!،المحلونعبا-ى

وزمنه:نسبه-2

بنعوبيدبنيسىابنهوداودأنولومامتىإنجيلفيوذكر

بنحضرونبنأرامبندابعمينابننخشونبنسفمونبنبوعز

(6-ا:ا)متىإبزاهيمبنإشحاقبنيغقوببنيهوذابنفارص

34ا3:الوقاو -)rوالنصرانيةالإسرائيليةالتاريخيةالمصادروذكرت

سنةثلاثبنابنداودكانومالوا:.م)1(.ق1555سنةالمفكتولئأ!نه

سنينسبعيهوذاعلىملكحبرونفي،سنةأربعينوملك،ملكحين

إسرائيلجميععلىسنةوثلاثبنثلاثأملكأورسليموفيأسهر،وستة

.5(و5:4صموئبل2)وبهوذا

نسبعنفكر؟أخذعلىيساعدقدجدولاهنانرسمأنونرى

حسب،والنبيينالرسلمنأقربائهببعضونسبهزميهوعلامةداود

ماوحسب،الحقيقةمنأثزفيهايكونقدالنيالإسرانيليةالمراجع

المسلمين:منالمؤزخينبعضمولفيجاء

.201ص،الطال!نمرثد5(1)
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-
انرهاهبماللر -
لوطقاسحااسمامحل

يعقوبمحيسو*بسمة

الأصباطبانيبوسفلاويبهوذارمحوئيل

!

زارح

هوص

أيوب

بماأفربث!جرتنهاصلار

نحضرو

أرام

بامحمبناد

نحثون

سلمون

بوعز

محوييد

يئئ

داود

صب!ان

جزيممحمرا

فى

ضعيبهارونموص

صوت

ثوحو

ألبهو

يروحام
نةألفا

اسرائيل(في)نبيصموئيل

شريعنه:فيالعقائد-2

الزبور:)1(

وتمجيدتحميدداود،عفمهدعاءعنعبارةداودزبورإن:ميل
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معنىإن:وقيلحدود)1(.ولافرائضولاحرامولاحلالفيهليس

163(:الايةالنساء/سورة41"زبومم!داودائئناإو؟تعالىقوله

أوتيهالذيالكتابسئىكمازبورأ،المسمىالكتابداوداتينا:أي

محمدأوتيهوالذي،الإنجيلعيسىأوتيهوالذي،التوراةموسى

ونحنداود)2(،أؤبيمابهالمعروفالاسمهوذلكلأن،الفرقان

أوحيالتيالكتبكسائرداودإلىأوحيسماوفيكتاثالزبورأننرى

بهاتىمضاذلكوغير،وأحكاموحدودفرائضفيه،الزسلإلىبها

بينيحكمأنوأمرهالأرضفيخليفةداودالثهجعللقد،الزسل

الناسبينيحكموكيف،علمغيرمنخليفةيكونفكيف،بالحنالناس

بينيميزوكيف،حدودهأوفينطامها،فييحكمإليهأنزلتأحكامغيرمن

جلالفهلهيقلألم،الفهتزضيالنيالصالحةوالأحكامالباطلةالأحكام

الهومىتتغولابالمحقألأسببنفأغايمازضفىضليفةجعلتكإناإيداود:سأنه

المفكاللهيؤتهألم26(:الآيةم!/سورة381"..أدلةسيلعنفيففك

أدئهوءاصتنه..أ:تعالىالفهلهيقلألميثماء،مماوعلمهوالحكمة

251(.:الاية/البقرةسورة21.".يسثمامئاوع!مدوأ!مةألمفث

تنجيدمحضداودعلىأتزلالذيالزبورأقزعمواائذينإق

وظئوا(،القديم)العهدفيجاءالذيالمزاميربسفرتأثرواتدوتحميد،

بأنالعفممعالنحو،هذاعلىكفهكانداودعلىأتزلماأن

نيوردتالتيالمزاميربأنالاذعاءيسعطيعوالمأنفسهمالمسيحيين

كعرها،نظمداودبأنالقولالاينلكواولمبداود،خاصةكفهاكتبهم

14/الأرب،انهابةو6/17،القرانلأحكام)الجامعو6/0171البيان،جامع)1(

.55

6.02/،البياناجامع)2(
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،هامانوبعضهموسىبعضهنظمفقدالمزامير،سقرمنالباميوأما

البابلي،الأسرمذةفيكانوااخرونوأنبياءوبدوثوناسافوكذلك

منسوبةمنهمزمورأوسبعونفعلاثةومالوا:،بعدهماالنبقيوبعضهم

منيظهروأنه،موسىإلىالعسعونالمزموروكذلكداود،الىصريحأ

فيوبعضها،السبيوقتفيكتبتأنهاالمزموراتبعضمضامين

المفص!رونالعلماءيتفقلمكميرةمزموراتيوجدوأنه،الرجوعوقت

مئةالمزاميرعددويبلغالخ)1(،.كتابتها.تاريخعلىولاكاتبيهاعلى

.الكتاباهلزعمماعلىمزمورأ،وخمسين

والوحي:والوحدانيةوالألوهيةالربوبية)2(

لسائراوحيكماالزبورداودالىيوحيكاناللهأنشكولا

(ؤحينأإئاةه:النساءسورةايةفيجاءوكما،المتزلةالكتبالرسل

و)فمفعيلإئز!يصوأؤحتنأإلى6ملى:منوأتببقلؤجإككأؤضتنأإثيك

أئثناووسلينقوهرونويودشوأيؤبوعيسئوالأشباطويفقوبوإتمحق

أخبرداودأنوبدهيئ163،:الايةالنساء/سورة4]!"زبوم!داود

بالربوبيةيؤمنونبقيةإسرائيلبنيفيكانولقد،الوحيبأمرقومه

الذينالرسلكحالمومهمعداودحاليكفلم،والوحدانمةوالألوهية

واتباعوالهدايةل!يماناستعدادعندهمنفيهميقلأموامإلىأرسلوا

بيانفيصريحبما،باياقيالكريمالقرانيأتلمولذلكالزساد،سبيل

المؤمنبنمنبقيةبينهمكانفقد،ورسالنهداوددينفيالعقائدتلك

ولم،وطالوتإسرائيلبنينبينيهموكان،وعقاثدهموسىبشريعة

.يتقونلعلهمالقوللهموصلأنهإلاداودمنيكن

بعدها.وما261ص"الطالببن)مرئدراجع(1)
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وجنودهلجالوتبرزواالذينمنكانداودانالمضةبعنتولقد

الايةة/البقرةسورة21.!.سبرعلتناأيغربما.مالوأإ.و:

تعالىقولهمنيؤخذإماهذاومثل،بالزبوبيةالإيمانوهو025،

/صسورة381.،0أدئؤسيلعنفيضقكألهوىتئبع.ولاإ.لداود:

26(.:الاية

نأمناليهودكتبفيجاءبماالاسعشهادمنمامانغيمنعناولا

مايقاربفهذاسيء،كمملهليمىاللهبأنوصزحبالوحدانيةصؤحداود

وهوشفشكمثهء.لتسإ.:تعالىقولهمناللهكعابفيجاء

فيجاءماوأما11(:الاية/الشورىسورة421"الصيرالشميع

قدلذلك:بقولهتعالىاللهخاطبداودأنقولهمفهواليهودكتب

ماكلحسبغيركالهوليس،مثلكليسلأنهالالهالربأيهاعظمت

لاثم،بذلكليؤيقداودكانوما22(7:صموئل)2باذانناسمعنا

وعشيرته.تومهبينالعقيدةهذهيشر

لة:لرساا(3)

وكان،اليهماللهرسولأنهوعشعرتهقومهأنجلغداودأنوطبيعي

أمروكان،)سرائيلبنينبيبعدمركلأنهاسرائيلبنيعندالمعروف

حينذاكالشائعمنوكان،الزمنذلكفيكذلكمعروفامنلهمنالرصل

أمرأهذايكنولمالاخر،بعدالواحد،اسرائيلبنيمنالرسلارسال

الىالناسيدعواأناسرائيلبنيرسلوظيفةمنوكانمستغربأ،

اللهعبادةالىودعوتهمالناصلهدايةرسولهيرسلالذبأنالايمان

.غيرهالهلاالذي

:الحسابويومالآخراليوم)4(

تعالى:مولهنيالحسابويومالاخراليومذكرجاةولقد
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الهوىتئبعولابألحقأفاسئينفأغالازضفىضيفةجعلئكإئاإيداود

بماشدثيمعذابلهئمأطهصسيلعنيفهلونالذينإنأدئةميلصفين!لك

26،.:الايةص/سررة381!(لحصا+ئؤملضوا

فيجاءتالعيالعقائدمنعقيدةبمقدمةوالايمانالحسابفعوم

وبمابهوذكرهم،اليومذلكمنالناسحذر6نهوبدهيئداود،سريعة

بالالقاءأوالجنةبدخولإئا،الحساببعدوالحكمالبعثمنبهيتعفق

داود.مبلمنالنبببنرسالاتفيذكرهجاءمنا،جهنمنارفي

الاخرباليومالإيمانعقيدةأنكذلكيثبتماداودمصةوفي

طالوتمعصبرفقد،اسرائيلبنيورسلداودتعاليمضننمقكانت

متلالذيهو)تهاذ،معهمداودوكانالاخر،بالعومالمؤمنون

أنفميظؤتأثذيىمال..ة:قولهنيذلكاللهبئنوقد،جالوت

"..أدئة!بالمصيرةفئةكبتقليلةمئزئنصمأدئةئلدفو(

الموتبعدالبغثعنتعبيزالثهولقاء924،:الاية/البقرةسورة21

.وغيرهالجزاءمنعلمهيستملبماالاخر،اليومولقاء

:والغفرانوالتوبةالاستففار)5(

.وظن.ة:تعالىمولهفيوالغفرانوالتوبةالاسعنفارذكروجاء

!لوإقذلكل!فغفرنا!وأناليراىوضزرئبم،ممعففرئئهانمادا!د

25،و24:الايتانص/سورة381!،ئا-ولمحئنلرلملنئعننا

والعوبة،الاستغفارالىمرمةيذعوكذلككانداودأنهذامنوشتنتي

التؤبةويقبل،للصنتغفرينوشنمعالدعاءين!معالفهأنلهميبئيئوكان

عباد..من

:بالمعجزاتالايمان)6(

الجبالتسخيرلداودالفهأعطاهاالتيالمعجزاتمنأنونرى
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يسئخناتجبالداوبرء.وسخرناإ.:تعالىمالوالطير،يسبحنمعه

:وقال97،:الايةالأنبياء/سورة211"قعلبو!ئاوالظير

ته،؟مخثور!والظئرؤآلإث!إقبألمصئيسنننمع!لمجتالسخرنا10.إنا

91،.و18؟الايتانص/سورة381!أأؤالي

جميعأالزسليدعلىاللهأجراهاالتيالمعجزاتكانتولقد

والألوهيةالربوبيةدلائلومن،النبوةصدقدلائلمنوالنبيين

هو.إلاإلهلاوانه،وخلقهدابداعهوموتهالثهوقدرة

لفتنة:وابتلاءلاا(7)

داودالذفتنومد،لهمفتنةلعبادهاللهابعلاءالدينيةالعقائدومن

تحته(نماداود.وظنإ.:تعالىتال،ولغيرهملقومهمثلايكونحعى

24،.:الايةص/سررة381"وأنالطراىوخزرئبم،ستغفر
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عشرالسايحالمبحث

سليمان

القرأن:فيذكر.-ا

اثذىللهالمحئدوتألاعقماوسليننداودءائثاإولفذ:تعالىمال

اناك!يأئهاوتالداودسلتئنووث!أنمؤكينعبادهئنكعيرفىفضلنا

افين!الففطثوهداإنثتئكلمنوأنرتيناالطئرمنطقلخا

أدؤأإنمص!7!يوزعونفهئموالظتروالإدشالجنهنبمؤاالئنقوصمثر

سلتئنتحطنكئملاشكنحنماذضلوأافظيهأكانتلةتالتألتتلوافىفى

أنأوزتجنىرثوقالئؤلهاهنضاص!ئبصعص!يسعرفيلاوهزوجؤلم

ترضحئةصططاأضلوأندرلدفوفىفىأنحمتالى-نغتددصأثئكر

ماهـلافقادأدظئروتففد!الضحبحينعادكفى-يرضتدبروأذضلنى

أؤشديداعذاجمالأعذقي!آلفإفيمنصانأتماتثذهد(رى

لماأحطتفمالبعيدفئرفمكث!ئجزبسلطنليأتيقأؤلأاذبحئمم

تتلهئمافرأصوجدت!إفىيقينلنب!سبمامنورنجئتربرمهتح!لنم

يمنبدونوقؤمهاوجدنها!يخصعرث!ولهاثوكر!لصنوألرتيت

لافهئمألعئيلعلأضذهت!أغنينمألشيالنلهموزنينأدئهدفئمنللثنتى

وبفلروالا"زضالسموتفىاتخمههيرع!الذىلئهيعبدوأألأ!يهتدلن

!هالعظيرانعزشرثهوإلاإلهلآافه!لقانونوماتخفونما

صهدذاثكتئىأذهب!البهذبينهنكنتأتمأضدئتم!تظرظل5
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6لتىإقآلمحلؤأي!كامالت!ئر!عونماذافانظرعنهثمتولىثئمإليهتم،تقة

!(!الزصيرالزخمناللهبتصدين!ستيقهنإن!!كريمممنياك

!حتهاأثيىفىأفتوفيالملؤايأيهامالت!مئهلمينوأنرقفىتعلوأ

ايكوالأ!مرثمديد!صشوأؤلؤالو:أؤل!!نخنتالؤا!تثهددنصقأظظطمة

وجعلأواأ!ملرهاقزصيةدخلوأاذاالمكوكإنتالث!،مرينماذأفانبهرى

بمقاظزبهدئزإلييممرسلةد!فى!يفعلوتوكذلكأذئةأقلهاأعئئ

خيراللهءات!نءفمآبمالىأتصذونزمالسلتقجاءفلئا!عالمزيممثون

فبل!بخولمفبآلبتهمإلغغات!جغ!نفرصنبهديت!أشربلءاتنكمشآ

بعرشها؟ينىاييهئمالملؤايكأكاقال!صفرينوهماذلةئهآونخركهمبهالم

منتقومأنقنليهءايخكأنمالبنهنعفرتقال!مشلينيآترقأنئتل

بهءايكأنماانكتبمقعأ:ضد،الن!تال!أم!برلفوئفي!لنئفاهك

لي!لوفىرقففطمنهذامالعدلممتش!!ؤ!فلئاطزفذإتكيزتذأنقنل

كريمغقءرلأن!نكنرومنلننس!يئبهرن!نماشكرومنأكنرأنم"أشكر

!حدون!أئذفيمننكونأشأكدىتبزعرثهالانكر!تال!

منلينبماتلهامنالعفروأوتيناهو،!ن!تالتصشكأهبهنايللجهتظئا

قيل!بهفرينقضمن؟تاكااللهولامنلنبد؟نتوصذها!ما!

ئمز؟-ئيإن!فالساقينأعنكعثفتلخةصتهرأتافلناا!جأذخللا

رثلئهملمنءوأصعلضثنفسظلنثإقرلثفالتنواريرقن

44،.-15:الابات/النملسورة1271!انحئمبن

عرضإذ!أواليإنه،الحثدلغمسدتننلداوبإووقتنا:ومال

ريئبهرعنألحيرحميأضثتإنفقال!لمجادألقئفتتيألحثئطة

ولقذ!ؤلأغن!قيا(لصئزمنيافلنقفىؤوها!يألحبابتوارتحنئ

لىودتلىأغفزرب،ل!أناليثمجثاكر!بئوء!و2لئ!اصفتقفتنا

يأهروتخرىاتعلهشضنا!الرهاليأتائكئفل!هنطاضدكليئبنىلامف!
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ضرنينقوإضرين!وغؤاميصاكل،لثئ!ين!أضاليضثرضا

لربخفئعدنالي،إن!حا+بنئر(ئهكأؤفامنعطآوناهذا!ألأضفاد

04(.-03:الاياتص/سورة381"!ثا+وحئن

-ضنل!وأسفاتتهرودداحهاثعئهرغدؤهاألرئجإولسثيق:وقال

أعسناعنئنهتميرخومنرئ!باذنيدتهبينيقملهنالمندسمنائقطر

وتنثيلثحرسطمنيشآءمالميفملون!االمعيرعلىابهنندقه

عادىفنوقيلشكرداوبرءالأغملوآزامصعثوفدولمكافواليلرصفان

ألآزضدائةإلا!فىدلمثمهاآلمؤتعلنوقضئنافلئا!الشكور

فىلبثو(مااتغيبيغلمون؟لؤألؤأن"لمجننجئنمقحرلخامنسأيرتأصل

14،.-12:الاياتسب!سورة341"!ائمهينالعذاى

بركناائتىالارضىإلىيأنروتخرىط!نةالتيةهـلسئيق:وقال

لريفوصوتمنافيبينت!عنمينثىءل!وصنافيها

سورة211،!خفظينلهئموكتازلثدونصعملأ!بغملرت

82،.و81:الايتانالأنبياء/

ثندرجمغنرفعتومف!فى،تزهيصاتئنفأ5صختناأوتلك:وتال

صلأويئقوديإشحقلاةووهئنا!عايصمجزرئثإنلشاة

كلطر!
سورة61،وسثئنداوبرذزئعهومنمبلمنهدياونوحاهدشا

الكريمة.الايةاخرالى84،و83:الايتان/الأنعام

ملنمقحفروماسلينعنمفكفىأف!نطينشثوأماإوأئبعوا:ومال

بابلالمدحبنكلاهـنزلومأألتشألناسيحلمونكفرو(أالع!بنوبكن

تكنزفلاقنة!نإئمايقولاحئئأصدمنيملطفيوماومزوثهروت

مقببمازينهموماونرجهةالمقبينبيفزلوتهامته!ايخععلمون

لمنعل!وأولقذينفعهنمولايضزهنمها!بنكونأدئةبإذ!إ،لمحد
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لؤأنفسهئميمضشروأماولتسروبخؤمفألاخرترفىلمماأصثزده

201(.:الاية/البقرةسورة21!"ئغئو%حالؤ(

وأفبئقلؤجإكأوحينماكص!إ"ثكأؤخينماإنآإ!:وقال

والأشباطويغقوبوإشحقو)ئمنعيلإترهيصإلى+وأؤحينأبتلىمههن

"!زبومم!داودإئثناووسلعئنوهرونويولنسو(يؤبوعيممئ

163،.:الايةالنساء/سورة41

ضمفيهنفثثإذالحزلزق2ضحاإذوسلتننإوداود:وقال

ئكئاءاننناوثسلممقفففئتها!شهديتلحكمهتمو!ناأئقؤس

،!ئعلبو!ئاوالظئريسئخناتجبالداوبىءوسخرناوعفما

12 l97،.و78:.الايمانالأنبياء/رةسو

وزمنه:صلبماننسب-2

الملكتوليتهوكانت16،:الآية/النملسورة271.".داودسلتئن

فيسليمانفيهاملكالتيالأياموكانت:قيل.م)1(،ق1515سنة

(.3i؟11ملوك)1سنةأربعينإسرائيلكلعلىأورشليم

سلبمان:دبننيالعقائد-3

والوحدانية:والرسالةالوحي)1(

سورة41النساءسورةايةفيجاءكماسليمانالىيوحىوكان

فيداوذأباهوخلف،النبمينلجميعيوحىكما،163:الايةالنساء/

الإيمانالىيدعوهاسبأ،ملكةالىبعث6نهذلكأدئةومن،الرسالة

.79ص"الطالبينامرشد(1)
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كريمكنطإلةألنىإقآلملؤأيماكاإقالت:الإسلاميالدينواتباعبالله

وأنرفىعلىشلوأأ!!ألزصيرالزضقاللهلمجتصو!نمسنئنمنإن!!

31(.-92:الايات/النملسورة271،!منطمين

منلهاوشصجدون،الث!مسيعبدونكفارأوملؤهاسبأميكةكانت

قؤ:من؟نتإكاأدنهدونهنلضبد؟نتماأوصذها:تعالىمال،الثهدون

:لسليمانالهذهدومال43،؟الايةال!نمل/سورة271!(به!ن

وجدت!إقيقينلب!ممب!منوجمتبربه.نحذلئميما10.احطت

وفؤمهاوجدئها!عظيزعرئقولاثوص!لمنوأدرتيتتطصهغصأنر3

24،-22:الايات/النملسورة271.".أدئهئئمنللشتسيسثبدون

وماتخنونماوبغلروالازضافصنؤتفىالختهيخرع!الذىدئهيتجدا!أالأ

النمل/أأ!"انحظبصأنعزشرثهوإلاإلهلآألله!نطون

اساسهيبالوحدانيةالإيمانإلىالدعوهفكانت26،و25:الايتان

دعوةفيالتوحيدإلىالدعوةأنالىمبلمنأشزناولقد،سليماندعوة

الأنبياءهؤلاءلأن،اللهكنابفيمفعضبأذكرهاكان)سرائيلبنيأنبيتاء

التوراةفيالمبنئةالعقائدوأن،موسىشريعةعنمسعقلةبشرائعيأتوالم

ذكروهاإسرائيلبنيأنبياءأنالمفروضالعقائدعينهي،الحقيقية

قذفنا.كماسبأكأفل!بالثهالمؤمنيناليهاودعوالأموامهم

كزرواإسرائعلبنيأنبياءمنجمعالزسلأنكذلكوالمفروض

وقدرتهووحدانيعهاللهبوجودالايمانالىالنبيينمنكتيرهمالدعرة

وكلأفعالهوصفاتاللهصفاتمنذلكوغير،عليهوالتوكلوخحمعته

الاياتفييظهرمنا،المرسلونبتعلبمهاكففالتيبالمقاندبتصلما

وتمن!كهم،وسيرهموقصصهمووعظهمأعمالهمترويالعيالكريمة

ربهم.رسالاتبتبليغ
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:الناسلاغواؤهمالشياطين)2(

وضحتالتيالرسالاتأبرزهيسليمانرسالةأنشكولا

يستخدمسليمانكانفقدتائأ،وضوحاالثاطينوجودعقيدهفيها

لامابأعينهمويرون،بأثرهالناسيح!قظاهرأ،استخدامأالشياطين

المختلفة،وصناعاتهمأعمالهممن،فيهالشكمجزدأوانكارهيمكن

دونصعملأويفملوتلهيفوصحوتمنالشيطينإهـمف:تعالىقال

82،:الايةالأنبياء/سورة211!،خفظينلهئموكتاذ!

عنمنهميرخومنرئهبانيدتهتينيحملمنالجنإ..ومن:وقال

ئحريبمنيمثاءمال!يحملون!االئعيرمدابمنندفهأءنا

الايتان:سبأ/سورة341زامميث،وفدوصركالحوالطلرصفاروتنثيل

13،.و12

لهوتعفد،سليمانحاش!يةفيكانالذيالعقريتقضةوهنالك

سليمانانصرافقبل،اورسليمالىالبمنمنسباملكةعرضب!حضار

اسعحضاركيفيةفيللعشاورحينئذمعقودأكانالذيالمخلسمن

فيجاءماوهو،مفكهعاصمةإلىتصلأنمبلالملكةهذهعرش

منلمين!بخنرقأنتجلبمريها؟ننى(ئكنم"لملؤأنجثأبهاإظل:تعالئموله

أمينلقوئمفيد!فىفقامكمنتقومأنتنلورانجك5أن!تجنفنعفرتقال

93،.و38:الآيعان/النملسورة4271!

منالناسليعحققالزسلسائروبعنعها،سليمانبينهاالعقيدةهذه

عليها،والسيطرةاستخدامهاالمنكنمنمخلوماتمجزدالشياطينان

تفؤقامكانفائامنها،أموىالانسانوانالبشر،لصالحوتسخمرها

فقدسبأ،ملكةعرشنقلمضةمنفعسعنتجالصمعاطبن،علىالبصعر

الوقتطولهافتر؟فيالميكةعزضينفلأنالجنمنعقريتتطؤع

وائا،معدودةدقائقالوفتهذاولعكن،المخلسانعفاديستغرفهالذي
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ثانيةفيبإحضارهتعفدفقداتسئ،وهوالكعاب،منعفئمعندهالذي

أنفئد؟ءءايكأنأانكئفقنعدعد،الن!إتال:تعالىماد،واحدة

04،.:الآبة/النملسورة271.(.طزفذإبكبزند

الثحياطينأنمنهتبينماالععاليممنسليمانشريعةفيوكان

الكفرإلىوتقودهم،أعمالهمسوءلهموتزننوتضفهمللتاستوينحوس

نأ،سليمانرسالةنيالعقيدةهذهذيوعمنبلغومد،اللهغيروعبادة

وتومهاسبأملكةأضلالذيهوالعثيطاناقيؤمنكاننفسهالهذهد

وقؤمهاإوجدتهاالهدهد:قال،اللهدونمنالشمسعبادةلهموزين

العيلعلأضدهتمفنلهتمالشنطنلهموزنينأدئهفىهنللثش!تبدون

24،.:الاية/النملسورة271!!ئقتدونلاففم

الناسعلىوتحايلهمالعياطينكقرعنخبزسليحانمضةفيوجاء

مفكفىألمنط!شلوأماأوأتبعوا:تعالىقولهوهو،مثلهمليكفروا

ألئاسيحلمونكفرو(اكببب)2(ولبهنمنينحفر)1(وهاعليئن

الكريمة.الايةاخرالئ1(20:الاية/البقرةسورة21،..ألئز

تعلملاالشياطينانمنهيعبعنماسليمانمضةفيوجاء

مايعملونوظلوا،بموتهيسعرواولمسليمانماتفقد)3(،الغيب

1/356.،البيان"جامعصليانملكفي:أي)1(

أخرىوالهةعثروتعبدأنهزعموافقداليهود،اذعتكماصيمانبكفزلم)2(

تلب!هأملنناء.أنسليمانشجوخةزمانفيوكان:مولهموهو،اللهدونمن

وملكومالصيدوسيناكهةعثتروتوراءسليمانفذهب..أخرىاكهةوراء

بغرج!ولمولك..الموآبيينرج!لكحوضمرتفعةدفي..العمونيينرج!

ويذبحنيومدنكناللراتيالغريباتنائهلجحيحفعلوهكذا،عمون

8(.-11:4الأول)الملوك.للالهتهن

أحدأأسمعلا:سليمانفقال،النيبتعلمالجنأناصرائيلبنيفيثا:تل)3(

1/253.،اليان)جامع.عنقهضرتالااليثتنقمالثيتاطينأنيذكر

257
http://kotob.has.it



ولم،موتهبعدالعملعنيقفواولم،حياتهفيسليمانبهكففهم

تعالى:قال،منسأتهالأرضدابةأكلتأنبعدالاوفاتهمنيتثبترا

تأ!لألأزضإئةإلامؤ!م!فىدلمنمماانمؤتعلتومفحتناأفلضا

اتمذا+فىلبثو(ماأتفئبيغلمون؟نوأتؤأن"الجنتبئنتخرظئامنسأت!

14(.:الايةسب!سورة341!"ألمهين

معروفةكانتالتيقصتهودنت،موسىتعاليمدئتوهكذا

منسخافةالجنعبادةأن،القرآنفيتعالىالفهلنابينهاوالتيوقتئذ،

منلهاسندولا،الحقيقةمنلهاسندلاالعيالكبيرةالسخافات

281"بينننل.عدزإ.:مرسىقالكماالشيطانإنبل)1(العقل

15،.:الاية/القصصسورة

والتوبة:الاستغفار)3(

أن.رئهمنسليمانطلبفقد،سليمانرسالةفيالاستغفاروجاء

ماوجاء35،:الايةص/سورة00381.لىأغفزرلخةقال:لهيغفر

لئهينحدواةالأ:وملئهاسبأملكةعنتعالىقولهفيالتوبةإلىيشير

25،:الاية/النملسورة4271..والأرضالشنؤتقأتخئهلمجرع!الذى

منلهاوالسجودالثئضسعبادةعنويقلعوا،للهنيسجدوايتوبواالأ:أي

بعبادتهانقسهاظلمتبلأنهاسبأملكةاععرافالمعنىهذاعلىودذ،دوني

ورجوعهاجهالةمنفيهكانتعماداقلاعها،اللهدونمنالشمس

:سليمانسريعةعلى،الاسلاميالذينفيوالدخولبالئؤبةالئهالى

كانوالىياكمأهؤلاءللمحكةنقولثمجميعانخرهمأوبوم:تعالىمال1()

بهمكعرهمالبنيعبلونكانوابللونهممنولبناأنتسبحانكتالوا.بعبدون

فوثواظلموالل!بنون!ولضرأولانفعألبعن!بعضميملكلانالبوم.هرمنون

.[2،-04:الآياتسب!صورة341تكدبونابهاكممالتيالنارعلاب
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انئلمبن"رثلئهعملتمنءوأصئلئتنف!ىظلصتإقردثمالتإ..

44،.:الايه/النملسورة271

:الآخرة،()

تعالىبقولهسليمانرسالةفيبالاخرةالإيمانإلىالذعوةثبمتولقد

ولقذ..!:سليمانملكعلىالشباطينتملواهاوأتباعهماليهود)1(يذكر

الاية:/البقرةسورة0021.ظدؤمفالاخوءفىل!ماأشز!لمنعلموا

تعالعممن)2(سليمانعفدعلىكانواالذيناليهودعلمتلقد:أي20،1

تركمنأن،سليمانشريعةأساسكانتالتي)3(التوراةتعاليماو،سلعمان

القيامة،يوماللهعندلهخلاقلاف!نه،الشياطينتملواماوائبعالثهكعاب

منأنالتوراةفيالثهكعابفيأنيهودعلمتمد:قالزيدابنوعن

مثواهفالنار،خلاقمنالاخرةفيلهما،اللهدينوتركالصعخراشترى

/البقرةسورة21،ظدؤمفالأضرلمفىلاأما:قولهوقعل،ومأواه

فياليهودكانت:أيالجئة)4(،منحطالاخرةالدارفيلهما201،:الاية

رسولهم.تعاليمومنكتابهممنذلكتعقمسليمانملك

بالبغثالإيمانإلىالدعوةتشملسليمانرسالةنجدوبهذا

ماتفاصيلمنالاخرةيتبعوماوالنار،بالجنةوالإيمانوالحساب

.أجمعونالنبيونبهجاءمئافيها،يحدث

والفتنة:الابتلاء)5(

ابعلاةلهوالسحرتعليممنببابلالمقكعنعلىأتزلمالان

1.282/،المعانيأروخ)1(

1/283.المماني،روخ5)2(

1/284.،المعا!أروخ)3(

371.و1037/الببان،جامع5)4(
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وتوقىتعتمومنكفر،بهوعملتعقمفمن،للناستعالىالفهمن

صأ!منيعلمانإوما:تعالىقولهوهو،الايمانعلىثبتعمله

201()1(:الاية/البقرةسورة21.".تكئزفلافننةعنإقمايقولا

بالنهر)2(،طالوتمومامتحنكماساءبماعبادهيمتحنانتعالىودله

نم!ورتقئهتملهغقشةاثافزمرش!!ةإتا:تعالىمال،بالناقةثمودامعحنوكما

541،!ئخنزثرلمكلبننهتمقسمةالماءأنونثهغ!وأضطبز

بالعخل:موسىقومفعنوكماA،2و27:الابعانالقمر/سورة

الزخمنرئبهموإنبهفتنتصإتماي!يرقبلمنهرونلئمقالةولقذ

تعالىوقال09،:الابةطه/سورة1.2!،أقيىوأطعو!ظتي!لى

الابه:طه/سورة001.2.نغدكمنفؤمكفنتامذ.ف!تاإ.:لموسى

فىوألئثاصيمقفتناإو"لقذ:تعالىالق،نفسهسليمانفتنوكما85،،

ومنه34،:الاية/الصافاتسورة381!،أناليثمجهاكر!مبهء

00271(أكفرأئمءأمثكرلبلوفآرئي!طمنإ..ئذا:سليمانقول

04،.:الاية/النملسورة

لهئنة،وانحير.يالمثر.ة:الناسيبلوانتعالئاللهسننلمقلاثه

نأمنصلبمكلعلىالمقروضلمنلانه36،:الايةالأنبياء/سورة211

ولقد،السابقةالأممجميعابتلئوأنهالدنيا،فيالناسيبلوالفهبأنيؤمن

يفتنونلاوئم.اسآيقوثوأأنسي!يهوآأنائاصأصصمي!الص1:تعالىمال

أئكلذبينو!عدمنسدموآأئذببالئهيخغدمنتجهئممنالد!فتناهـدتد!

،13الايات/العنكبوتسورة0،192

أجامعوالابتلاء.الاختبارمعناهاالموضعهذافيالفتنةأنجريجابنعن)1(

1.368/،البيان

1/927.،المعانيروح5)2(
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:لجزاءا(6)

لؤضئزأدئهعندنقلمثوبةوأتقؤأءامؤاأفهضةولؤ:تعالىمال

أنهملو:أي301،:الاية/البقرةسورة21!"ينلموت؟دؤأ

حكيتالتيالمعاصيوائقواالسحر،مزاولةحؤمتالتيبالعوراةامنوا

نإ:أي،أنفسهمبهسروامفاخيرااللهعندمنمثوبةلأثيبوا،عنهم

كثيرثوابمنخير،الدائمةالاخرةفيتعالئاللهثوابمنمليلاشيئأ

)1(؟دائمكثيرتعالىاللهوثوابفكيف،الفانيةالذتيافي

1/284."المعافىروخ5)1(

Yll
http://kotob.has.it



عشرالفاهنالمبحث

انياس

القرأن:نيذكره-ا

ا!يئننصوإياسوعي!ئوثحينإوجمرئا:تعالىتال

لمنإن!سإل!:وقال85،:الاية/الأنعامسورة61!،

أخنونذروتئغلأأئذعون!ئنقونألالفؤيوءنالىإد!النرسلب

،بهن!مكذبو!الأئبءايأولبثرتبهزألئه!أبخلتين

أ،ضرين!قع!يهونربها!االمئصينأدئهعادالم!لمضون

عباصنامق)ئ!!اكصخسيننجزىكذلكإنا!يامينإلكلسبم

132،.-123:الايات/الصافاتسورة371(!المؤ!ين

وتعريفه:وزمنهنسبه-2

الصنملمين:هنالمؤزخينقول)1(

بنفتحاصبنيسىابنهوالياسأن)سحاقابنعن

سنطمنهو:قعينبةابنومال)1(،مرسىأخيهارونبنالعيزار

يقالصنمأيعبدونوكانوا،بعلبكاهلإلىاللهبعثه،نونبنيوشع

يشتخلفهاوكان،ازبيل:وامرأته،أحب:اسمهوملكهم،بعل:له

14/9.الأرب،"نهايةوراجع,1IVY/اليتان"جامع5(1)
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قدالأنبياءتتالةوكانت،الناسبينفتحكمغاب،إذامفكهعلى

طويلا،عمرأوعفرتصيدا،ملكبنتوهيبشرأ،منهممتلت

وهي،وتقتلهإلاملكوما،إسرائيلبنيملوكمنسبعةوتزؤجها

ابنهوإلياسانسعد:ابنوعنزكريا)1(.بنيحيىقتلتالعي

بنلاويبنقاهثبنعنرانبنهارونبنألعازربنتشبين

-)2(
.يعموب

نجذلمأنناغير،الإسرائيليةالمصادرمنمسعقاةالأقوالوهذه

ابنقولحسبيسىيسمىولدأولد)فنحاص(فنجاسأنفيها

مولحسب،تشبينيسمى)ألعازر(لأليعازارولدأنجدولم،إسحاق

سفرفيفيتجاسوذريةفيتجاس،الىلاويولدذكرفقدسعد،ابن

ولدفينجاسأنفيهاوجاء،السادسالاصحاحفيالأولالأيامأخبار

ويكونه(و64:الأولالأيام)أخباربفيولدوأبيشوعأبيث!وع

لمإلياسبانالعلممعيلي،كماالثلاثةالمصادرحسبالياسنسب

اليعازار:ولدمنأنهاليهوديالمصدرفييأت

الزمني.الترتيبتخالفالأيخرةالفقرةأنويلاحظ2324،صالمعارف،5)1(

1/55.مجلد"الكبرى)الطبقات)2(
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يمقوب

عمران

ون

ألبعاؤار

لبنجاس

يلم

أبيثوعيى

تثبين

الياس

الياس

منوجعله،لاوينسلمنالياسأخرجمتيبةابنأنويلاحظ

غير،يعقوببنيوسفبنأفرايمولدمن:أي،نونبنيوشعسنط

العهدفيذكرهجاءالذيايلئانفسهوأنهمنهبستفادماذكرأنه

سفرلأنذلكوفعلتثنبين،ابنأنهذكرفقدسعدابنأئا،القديم

17(.21:الأول)الملوكالئثنني)يلئا:سماهالملوك
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الإسرائبلبة:المصادرنول-2

جاءالذيالتثبيلللئانفسهواللهرسولالياسانعندناسكولا

طالوتف!نهذا،يستغربولا،لهثاناسموهواليهود،كتبفيذكره

وهكذا.،يسوع:النصارىتسثيهوعيسى،ساول:اليهودتسمئيهمثلأ

ملكأخابعهدفيظهر))يلئا()نياساناليهودكعبوذكرت

بعلعبادةإسرائيلالىأدخلالذيهوالملكهذاوأن،إصرائيل

مقاومةالعبادةهذهبمقاومةقاماللليا(العاسوأنوعشتاروت)1(،

شريكلاوحدهاللهعبادةالىالرجوعالى)سرائيلبنيودعا،شديدة

،الرسولهذارسالةمميزاتمنهيبعللعبادةالياسمقاومةوأن،له

لتؤموءنالم%!(لئزسلبلمنإث!سةلأ:تعالىمودهنيجاءكما

سورة1371!الجلقينلمحنوتذروتئفلأأئذعرن!ثقونألا

.(125-123:الايات/الصافات

توئىوتدقذمنا،كماعنيريبناخابعهدفيالعاسأرسل

اسرائيلملركمنالسابعالملكوهو،..مق189ستالمفكأخاب

وبعد،.مق759سنةسليمانوفاةبعداسرائيلملكتونواالذي

وحكميهوذا،ملوكاحداهماحكممملكعينالىسليمانمملكةانقسام

)2(.اسرائيلملوكالأخرى

.401ص،الطالبينمرثد5(1)

وناةبعد)صراثلمفكتوتواالذيناصراثيلملوكأنالاصرائييةالمصارورذكرت)2(

عملشريرأ،وكانصنة22ملكنجاطبنبربعامفأؤلهمأضرارا،كانواسليمان

الصعودمنالعبومنع،دانفيوالاخر،لللبيتفيواحدأ،ذهبعجلي

549سنةتولئبريعامبننادابهوالثانيوالملك،للعبادةأورضليمالى

صنة-أخيابنبعئابعد.وتوتئ،خطئتهوفيأبيهطريقفيصاروفد،..مق
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اثنتينأبوهبناهاالتيالسامرةفياسرائيلعلىاخآبملك

وهي،زوجةالصيدونيينملكأثبعلابنه)يزابلوائخذ،سنةوعشرين

يتفيللبعلمذبحأبنىومد،الربأنبياءقتلتأنهاعنهاتالواالتي

4(.:18وrr-16:92الأول)الملوكالسامرةفيالبعل

نزلأرملةأماممعجزةعملأنهاليهودإليهنسبتفقد،إلياساما

عظيمة،كثرةفكثروالزيتالدقيقمنقليلفيلهافبارك،صزفةنيعليها

لاالزيتوكوزيفرغلاالدقيقكوارأنإسرائيلإلهالربقال:قالوا

)الملوك.الأرضوجهعلىمطرأالرببعطيفيهالذياليومالىينقص

عندماتأقبعدالمرأةهذهابنأحياكذلكانه:وقالوا14(:17الأول

الولدنفسفرجعتايلئالصوتالربفسمع:قالوا.ضيافتهافيوجوده

22(.:17الأول)ملوك.فعاشجوفهالى

نيأخابإلى)الياس()يليااللهأرسلالثالثةالسنةفي6نهوذكروا

أخابرأىفلما،سدبدهمجاعةفيهوحدثتالمطر،فيهانقطعوذتي

كذزلم:لهفقال؟اسرائيلمكدرهو"تت:أخابلهقالإبيئا،

وراءوبسيركالرلثوصايابترككمأبيكوبيتأنتبل،اسرائيل

وأنبياءالكزملجبلالىإسرائيلكلإليئوآنجمغأرسلفالان،البغليم

يأكلونالذين،المئةأربعالعئواريوأنبياء،والخمسعنالمعةأربعالبعل

وجمع،إسرائيلبنيجميعالىأخآبفأرسل،ايزابلمائدةعلى

وملك،وخطبئتهطريقهفيوصار،كذلكبريعامدينعلىوكان،..مق539

يسكر،وهوزمريعبد.فقتله،أسلافهمثلوكان،..مق039صنةأبلةابنه

بحد.وتولىحرتأ،وانتحرأيامصب!عةوملك،..مق929زمريبعد.وتولى

الذيجميعأثروكان،بريعامخطئةفيكذلكوصار..مق929صنةكنيرى

ص،الطالبينأمرثد.الياصزمنهفيظهرالذكطأخابابنهبعد.وتولى،قبله

.401و301
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ويختار،ئورينيحضرواأنإيلياوطلبالكزمل)1(،جبلإلىالأنبياء

يومدواولا،الحطبعلىويضعوهويقطعوهأحدهما،البعلانبياء

ولياع،الحطبعلىكذلكفيضعهالاخرالثورهوويأخذ،الحطب

الحطبعلىنارأإلههيرسلعبادتهفيمنهمافالصادق،الههمنهماكل

لإلههم.مربانأمذمهاالتيتقدمتهالناروتأكل،الحطبفيتقد

الحطب،علىتقدمةالعؤرووضعوا،البعلأنبياءذلكففعل

لايلمايثبتواحتىلعأكلها،الئقدقةعلىنارألينزلالبغليدعونوأخذوا

وعند،الصباحمنذالبغليدعونوظفوا،الحقالإلههوالههمأن

لعله،الهلأئهعالبصوتادعو:ومالإيليا،منهمسخرالظهر

)الملوك،فيتنبهنائملعلهأوسفر،فياو،خلوةفيأومستغرق

27الأول : IA)نفعا.ولاخيرألهميملكلاالبعلانوطبيعي

داسحاقإبراهيمالهالربأبها:وقالتقدمن!نهإيلبا،أما

،عبدكأناوأني،إسرائيلفياللهأنتأنكاليومليعلم،لاسرائيل

ليعلماستجبني،رفييااسخبنيالأمور،هذهكلفعلتقدوبأمرك

رجوعأ.ملوبهمحولتانتوأنك،الإلهالربأنتأنكالثمعبهذا

والمرابوالحجارةوالحطبالمخرمةوكلت،الربنارفسقطت

سقطواذلكالشعبجميعرأىفلما.الفناةفيالتيالمباهولحست

ليللئا:لهمفقال،اللههوالرب،اللههوالرثوتالوا:،وجوههمعلى

بهمفنزل،فأمسكوهم،رجلمنهبميفلتولا،البعلأنبياءامسكوا

04(.-18:36الأول)الملوكهناكوذبحهمميش!وننهرالى)يليا

القرانف!ن،الياسيدعلئهذامعلحدوثنسعبعدلاونحن

02.-18:17الأولالملوك)1(
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الاسلامية،العقائدمنعقيدةالدينويعده،القربانحدوثيؤيدالكريم

أفهانمالمأإالذيىاليهود:عنالنبيينلخاتمتعالىاللهقالفقد

تذدملأفارتأص!برءلقظلميأتينتاصقدرسولىنؤمفأ؟إلننأعيد

كنتصإنفنفمموهئمف!طتضوبألذىبألبيتمئمئلفنزسدصأبهنم

وألزبريأبئئشبصوتجلكهنرسلكذلينئذصذبوكن!ن!سللىمين

Jو183الايتان/عمرانالسورة31"!الهيروالكتئى I 8 M.

حذالىيثصبه،الصورةهذهعلىالقربالبتقدمةأننرىونحن

وأئ!إ!:تعالىقولهوهو،ادمولدكطمصةفياللهذكرهمابعيد

ينفئلوثغأصدهمامقفعقنلمربابمقزل!!يأئحقاامأئتىنبأعينئ

51!"الممقينمنألئهيعقئلىإنماقاللأقئلئكمال6لاصمن

27،.:الآية/المائدةسورة

دمشقالىذلكبعدإلياسبعثتعالىافهأناليهودوذكرت

إسرائيل،علىملكأننشيبنوياهو،أرامعلىملكأحزائيللعمسح

انيسعهوهذاوأليشععنه)1(عوضأنبياألمبلمنشافاطبنوأليشع

بعد.ذكرهسيأتيوالذي،القرانفيذكرهجاءالذياللهرسول

سنةإسرائيلملكتولىالذيأخاببنأخزياإلياسوعاصر

MAروتكماكذلكسزيرأأخزياوكان،سنتينوحكمها.مق

وأئه)2(.أبيهطريقفيسارفقد،اليهوديةالمصادر

الىقومهويدعو،بالوعظالبنلدبدةيحاربالياسوظل

وكانأجذ،انتهىحيثالأردنالىذهبأجلهدناولما،اللهعبادة

16.و91:15الأولالملوك)1(

.501ص،الطالبينمرثد5)2(

268
http://kotob.has.it



98سنةأخاببنيهورامتوليةمبلذلك Iاليهودذكرتوقد،.مق

الكتتاب.هذافيذكرهاإلىداعيانرىلاأوهامأالياسمصةفي

عبادته:علىللقضاءالباسجاءالذيالبعل-3

أقانيمفهو،عبادتهعلىللقضاءالياسأزسلالذيالبعلأما

يسميهالذيEnlilلانليلEnkyلانكيدامAأنومنالمكؤنالثالوث

.ا!بعلاالساميون

الالهة،ملك:وشمونهالسماء،الهانهعبدتهعندأنوويعرت

حمورابيعهدفيالساميينعندتعرتزوجةتزؤجأنوباقوقالوا

قبل.منذكرناهاالتيIshtarعشتروتالالهةأنجباوأئهما،4nلهاباسم

يسفيهكانالذيإنكيوهر،المذكورالثالوثفيالعانيالأقنومامما

منيخرجالتيالأرضرلتالأصلفييعتبركانفقد،ه!)يا:الأشوريون

العيوالبطائحوالمست!نقعات،العظيمةالمياهالهخاصقبنؤعفهوالماء،بطنها

أمدممنوهي،قص!4ولاريدوعاصمةتقومحيث،الجنوبفيالمذيحدثها

انو.ابن:أي،الابنأمنوميتبروكان،البابليةالمدن

الدولةبسقوطخاصةدانكيانوالأمنومينعلىالزمانعفىومد

برالأصلفيكانالذيبعلعبادةوبقيت..مق953سنةالبابلية

إلىإشارةذلكوفي(،العظيم)بالجبليلقبوكان،الريحأوالهواء

وفيسوريةفيعبادتهانتشرتومد،الأعلىالهواءأوبالرياحصلعه

،كثيراتزوجاتاععقادهمفيلبعلوكانكربأ،سوريةتليالتيالبلاد

-Nenليل-ننتسسزوجاتهكبرىوكانت Lil،الأماسمعليهاويطلق(

العظس()؟،.

613.و1612/مجلد،العالمتاريخ5)1(
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:الياسرسالةنيالعقائد-4

مافيهاف!ن،إلياسفياللهأنزلهاالتيالاياتعددقفةومع

العقائدمنعليهاشتملتوما،رسالعهعلىبهالاستدلاليمكن

النبيين.سائربهاجاءالتيالأساسية

:والمعجزةالرسالة)1(

قالىإذ!المرطبلمنإتي!سألذ:تعالىقودهفيجاءوما

124،و123:الايعان/الصافاتسورة3711!لحعقونأ!لقؤيوء

منأنهمنتعالىاللهذكرهبماقومهأغلم6نهبذل!إلياسأنمنهيفهم

لهمليينواجنسهممنللناسرسلهيرسلتعالىاللهوأق،المزسلين

بنيفيمستغربةالعقيدةهذهتكقولمالرساد،وطريقالخيرسبيل

لمجزداليهمالمزسلالرسوليكذبونوكانوا،الزمانذلكفيإسرائمل

أذهانهم،علىوتسفطها،عقولهمعلىالأوهاموتغلبوالكبر،العناد

اسرائيلبنيأنخاضةنقسها،بالزسالةبؤمنمنمنهمكانولقد

متواترين.متمابعينالزسلوق!نيإليهميزسلاللهكان

القربانبمعجزةأتاهنمإلياسأناليهودروايةميجاءماصخلاق

الإيمانوجوبسملثمدتكونرسالتهف!نالنار،تأكلهالذي

لإثباتسأنه،جلالثهمنالرسليدعلىتأتيالتيبالمعجزات

وعظمتهالفهقذرةولبيان،الدينعنالمارمينولمحذي،رسالتهم

ويخزيهمبالذينالمكذبينيهلكأنعلىخاضهبصفةوقذرته،لابداعه

الدنبا.الحباةفي

والوحدانية:الربوبية)2(

كلرفيالفهبأنالايمانالىالدعوةالياسرسالةشملتوقد

يضنوتذرو%ئفلأ71نذعون:لقومهلقولههو،الاالهلاوأثهشيء،
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سورة371"!الأيخلبءابمالاكمبثرئبئألته!أبخلتين

يستطيعلاالذيبعلاأتعبدون:أي126(و125:الايتان/الصافات

اللهوهو؟اخالق:لهميلمنأحسنعبادةوتعركونشععأ،بخلقأن

الذيرنكم،العبادةعليكميستحقالذي،الناسأيهامعبودكم

شيئا،يخلقلاالذيالصنملامبلكم،الماضينابائكمورفي،خلقكم

فليسهو،الاإلهولاالوحيدالخالقهوفالله)1(،ينفعولايضزولا

ربكم.أنهزعمتمالذيبعلوملكهخلقهفييثاركه

:الآخرة)3(

االمخلصينأدئهعادإلا!لئضردننج!مإةممذبو:تعالىقال

نأعندناشكولا128،و127:الايتان/الصافاتسورة271!!

الاية:/الصافاتسورة371"إلئضردنأنهممنتعالىاللهقالهما

الياسبئنهقد،لهالاستماعوعدم،الزسولتكذيبهمبشب127،

تكذيبهمعلىأصرواهم)ذا،الآخرةعذابمنحذرهموأنه،لقويه

.الاخرةمنقومهحذرقدإلارسولمنوجدناماأئناخاضة،رسالعه

قبلهمنالنبيونبهجاءبماقومهإلياسيذكرلاأنلدينابمعقولوليس

بدلابماونابى،وجنةوحساببذبئمنالاخرباليوملصلماكلمن

127،.:الاية/الصافاتسورة1371أثح!ددلفظبهبف!ئمرأن

1:الاية/الصافاتسورة371(أئح!ونلفظإن '،Vفي

تعالى:تولهذلكمن،جهنمنارفيوالعذابالبعثيعنياللهكتاب

وعمثوأءامنواالذيبقأفا!ئفز،تبؤمهؤألمثاعةتفومأوتم

بابختناوكذبوأكفرإأالذبنوأنا!يخبرورر%روضؤفىفهضا"ض!ئي

/الرومسورة351(!ئخ!ونالمذا+فى،ؤئبكألاضنولتآلا

23.61/اليتان،اجامع)1(
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خدمدونهمف!ذاؤ!يرصجتحةإلآ؟نتإإن:وموله16،-14:الايات

ي!تغزوق!بهء؟نوألا!زسوليئنلأيهصمااتعباصكليشتز!

كلدك!ينحعون!الئهنمأكما!دزنفننلفمأقلكناكزير%ألز

32،-92:الاياتيس/سورة1361!لمضرونلدئنابهغئما

قالوأ!ينسدو%ربهتمإكالاضداثننمممف!ذاالضحورفىإونفخ:وموده

إن!اثمرسلونوص!دئألزخقوعدماهدائرقد؟منبعثنامنيؤلخا

لحدملافالغ!ضرونلدشاجمغهئمف!ذاوصدصصعتحةإلا!انث

أتجتةأضعخبان!ئغمكونصنترهاإلاتخيتولاشثأنفس

"!مئيهعونالأرآيك!ظللقوأزوجرنم!دبههونمثغليقالؤم

وقال،الكريمةالاياتاخرالى56،-51:الاياتيس/سورة361

بماالخمفج!%ءثنمف!ؤثيكسنحاوعصدءامنمنإ،100:سأنهجل

فىأؤلهكمفجرفيايختافيسعوناإئذين!ءامنونالقرئتفىوهمعرأ

38،.و37:الايتانسب!سورة341!!ئح!ونانحذاب

سورة371(إضرونلفظمعنىتمامأندركأننستطيعوهنا

أ!ل!ضردنإصهتمإئكذبو:تعالىقولهني128،:الاية/الصافات

أفهعادأالم:قولهفيوالاستثناء127،:الاية/الصافاتسورة371

منهمالذينأي128،:الاية/الصافاتسورة371!"0ال!ثصين

النعبم.أصحاب

سورة371!"لص!دنأكع!أفكذبو:الكريمةوالاية

فيالياسكذبواالكفار،أنكذلكمنهايفهم127،:الاية/الصافات

سورة371(ألم!نبأنهمالقولوفدالفهفذكر،مخضرونأنهم

عقعدةرسالتهحوتقدالعاسيكونوبذلك127(،:الايةالصانات/

والجنةوالحسابوالبعثالساعةميامعقائدمنبئصلماوكلالاخرة

فيهما.والخلودوالنار
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:التقوى(4)

الذي124،:الاية/الصافاتسورة371،ئئقونأألالفظلان

سورة371!"ثتقونألالقؤمو،مالىة!:يونسرسالةنيجاء

ناينعظرالتيالعقائدلجميعجامعسامللفظ124،:الاية/الصافات

ووحدانيتهبالثهالإيمانمنبها،الايمانإلىمومهدعاقدالياسيكون

ولهذا.وغيرهاوالجزاءوالذنبوالفعنةوالتوبةأوامرهداطاعة،وخثيته

معال،منلمنقذفناكما،النبيينرسالةفيمعناهأواللفظهذاجاء

تعالى:مرلهفيجاءماذلك

(!ئئقونالاشلحلشفىلهئمفالاذ!ال!رسلل!نورحفمإ!ت

601،.و501:الايتانالشعراء/سورة261

ا!تقؤنألاهو"يؤهنمفى،ل%آلئرملذ!ط"أ!ت

124،.و123:الايتانالشعراء/سورة261

"!لعقونألاص!لخثشهتمفى،لأ!انمرصلل!ثمودةكذت

JUTو141:الايمانالثعراء/سورة261

(!!نفونألالرفىلشهنملتم،لا!الئرصلل!لر!هـنمأكذبت

161،.و016:الايعانالشعراء/سورة261

(!نمؤنألاشحنمثلهنممال!!المرمملل!لبيهؤأضيأكذ-

177،.و176:الابعانالشعراء/261

ائتبعالسئمؤتزثمنةق:النبيينلخاتمتعالىاللهتالولقد

231(!شمزتأتلاقلئةصممبنولون!ا!ماثعزشلدث

87،.و86:الاينان/المؤمنونسورة
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عشرالتاسعالمبحث

أنيسع

القرأن:فيذكر.-ا

،!الأخيارئنو؟الكفلؤأواليسعإشئحيلإاإبهز:تعالىمال

ولوطأويودنسوأليصعإر)شمئيل:ومال48،:الايةص/سورة381

86،.:الاية/الأنعامسورة61!"النلمينكلفضفناو!لأ

ونعريفه:وزمنهنسبه-2

المسلمين:المؤزخينقول)1(

بنعزيبنآلشعوأنه،الياسبعدجاءأليمعأنسعدابنذكر

(.O)إسحاقبنيعقوببنيوسفبنأفرايمبننشوتلخ

ينكثأقالذشاءمافمكث،أنيسعالياسبعدكان:وقيل

اللهمبضهحتىوسريععهإلياسبمنهاجسنمتنسكأالثه،الىيدعو

ومال،أخطوببنأليسعهو:اسحاقبنمحمدوعن،اليهوجلعز

آليسع،"تاريخهإ:فيالياءحرففيعساكرابنالقاسمأبوالحافظ

بنيعقوببنيوسفبنأفرايمبنشوتيمبنعديبنالأسباطوهو

كان:ويقال،النبيالعاسعمابنهو:ويقال،ابراهيمبناسحاق

1/55.مجلد،الكبرىالطبفات5)1(
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فلماإليها،معهذهبثم،بعلبكملكمنقاسيونبجبلمعهمستخفيأ

ذلكذكر،بعدهالثهونناه،قومهفيآنيسعخففهإلياسرفع

وقال:قال،منئهبنوهبعن،أبيهعن،إدريسبنالمنعمعبد

الصخور)2(.بنأخطوبابنهوآليسع:وتيل)1(.ببانياسوكان:غيره

ساولالملكقبلموجودأكاناتيسعإن:بعضهموقال

.)طالوت(

آئيسعانإلىذهبوامنبعضاراءوالععلبيالطبريمنكليذكر

الكفل،ذوهوآنيسعبأنالقائلالرأيخرندميريذكربينماالخصر،هو

بأناخرينقولمعهذا،يوسفبنأفرايمنن!لمنبأ+نهتقريرهمع

)3(.الكفلذوخلفهأنيسع

ذنملمنآليسعأنالصن!لمينالمؤزخينبينالساثدوالرأي

اسمفيتصحيفسببهيكونقداختلافيمع،يوسفبنأفرايم

و2635:)عدداليهودكتبفيذكرهجاءالذييوسفبنشوتالح

ولم،عيرانولدسوتالحأنذكرتاليهودكعبأنويلاحظ36(،

انيسع،والدفياختلفأنهكذلكويلاحظ،نسلهمنآنيسعاسمتذكر

النحو:هذاعلى)عدي(،او)عزي(هوهل

.24/"والنهايةالبداية5)1(

.7-،البيان)جامع)2(

615.و2/906مجلداالاسلاميةالمحارفادانرة)3(
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بوصف

بماأنر

ضونالحنثوتلخ

محديعبرانمحزي

أنيسعيجعلالمسلمرنالمؤزخونذكرهالذيالنسبأنونرى

ذا،طويلةبمر(حلاليهودكتبحذدتهالذيالزمني!نحبقزمنفي

مسعوىننيقعجيلفي:أي،أفرايمبعدالثالثالجيلفيجعلوه

عمايختلفرأينافيوهذاتقريبا،وهارونموسىفيهجاءالذيالجيل

حدودوفياليهود،تاريخفيجاءماحسببهللأخذمضطروننحن

مععنة.

والنصرانية:اليهوديةالمصادرقولى)2(

ينسحأقانياسأمرالفهأنوالصرانيةالاسرائيليةالمصادروترى

فيذلكوكانمذمنا،كماعنه،عوضأنبيأشافاطبن)آليسع(أليشع

YVI
http://kotob.has.it



كذلكآليسعوعاصر،ومسحهإليهفذهبعنري،بنأخابعهد

،أبوهعملهالذيالبغلتمثالأزالمدأخزياوكان،أخاببنأخزيا

وعاصر،إسرائيلملوكأولناباط)1(بنيرنجعامبخطايالصقأنهالأ

698سنة)تولئأخاببنيهورامإسرائيلملوكمنكذلكآنيسع

ياهوبنويهوأحاز.(م.ق884سنة)تولىتمشيبنوياهو.م(ق

084سنة)تولئيهوأحازابنويواش.(م.ق856سنة)تولى

وكانوا،المذكورةالمصادرذكرتكمااسرارأجميعاوكانوا.م(،ق

برنجعام)2(.مفةعلى

عشرستةاسرائيليخكمظلالذييواش،عهدفيآنيسعومات

،أرامملكعلىبالان!تصاريواشبثعرمؤتهقبلأنيسعأقوذكروا،سنة

تزكإلىيذعوحياتهطوالآنيسعوكان،مراتثلاثأراموضرب

بل،تنزغلمالمرتفعاتانإلا،الفهجمبادةإلىويدعو،البغلعبادة

)3(.المرتفعاتعلىويوقدونيذبحونيزالونلاالثمعبكان

دفنهإكعارمنها،كثيرةمعجزابلفيسعالمذكورةالمصادرونسبت

زوجها،مأتفقيرةالأنبياء.بنينساءمنامرأةعندكانتزيتمن

العيزؤجهاديونبهماسذدتمنهباعتحتىففاض،الزيتفبارك

فحملت،تحمللاكانتشونميةلامرأةدعاأنهومنها،موتهبعدتركها

،الحياةإليهفرذتأنيسعلهفدعا،الطفلهذافماتطفلأ،ووضعت

رجلمئةمنهفأكل،وسويقسعيرمنرغيفأعشرينفيباركأنهومنها

يصابمعافىلرجلودعاؤه،لأنجرصسفاؤهومنها،عنهموفاض

.3،23:الثانيالملوك)1(

.50110,1ص،الطالبينأمرثد)2(

(r)4(.:)14و02(-14:)13الثافىالملوك
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بعدمنهحدثتمعجزةلهذكروالقدبلالذاء،بهذافاصيببالبرص

انيسحعظامالجثةمتفمامنيره،فيجثةوضعتأنهفأدعوا،موته

رنجلمه.علىومامالرجلعاشحمى

لحربموابملكتجهزفعندما،إليهيوحىكانأ4نهوذكروا

والنصيحة،العونلي!نصألوهآليسعهؤلاءدعا،وأدوموبهوذااسرائيل

والىأبيكانبياءإلىاذهب،ولكمالي:اسرائيللملكائيسعفقال

،والأصنامالبعلعنادمن:أي13(3:الثاني)الملوك..أمكأنبياء

علىسينعصرونبأنهمإليهأؤحىاللهبأنأخبرهمبانهاليهودذكرتثم

جبابأ،جبابأالواديهذااجعلوا،الربمالهكذا:قالوأنه،الموابين

الواديوهذامطرأ،ترونولاريحأترونلا،الربمالهكذالأثه

عينيفييسيروذلك،وبهائمكموماشينكمأنتمفتشربون،ماةيمتلىء

وكل،محضنةمدينةكلفتضربون،أيديكمإلىموابفمدفع،الرب

الماءعيونجميعوتطمون،طيبةسجرةكلوتقطعون،مختارةمدينة

14(-316:الثاني)الملوكبالحجارةجيدةحفلةكلوتسددون

الىداعيأنرلمباوهامموبةمطولةأخرىأخبارأاليهودكتبوذكرت

نسبوهاالتيالمعجزاتمنذلككيرلالى.الكتابهذافيذكرها

.c)1إلبه

رسالته:نيالعقائد-3

علىسارأنهبذفلا)نياس،عقبجاءفدآليسعداموما

إلىقومهالياسذعااثعيالعقائدتضثن!تمدرسالعهيمونوأنمئهجه،

أزي!لواائذينالمتغاقبيناسرائعلبنيأنبياءمنأنهخصوصأبهاالايمان

13.-4:الئانيالملوكسفركعابراجع)1(
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اهمالأأفملتإنها:نقولأننستطيعلاالمي،موسىبشريعةمذكرين

قومهذكرآليسعيكونأقبدولا،الأصباطأقمأفرادجميعفيتاقأ

بهجاءتبماوالإيمانوتعاليمهموسىكتابالىالرجوعبوجوب

قدآليسعيكونأنبذولا،المؤمنونبهايسئمالعيالصحمحةالعقائد

أهوالمنالمزسلونذكرهبماوذكرهم،الاخرةعقابمنحذرهم

وأقفيها،خالدينالجتةلهمالفهأعذالمعقينبأقوأخبرهم،المومف

فيها.خالدينالنارلهمالعاصين

الأوثانعبادةتزكإلىكانثآليسحدعوةأساسأنوطبيعي

،وتوحيدهبالنهالإيمانإلىدعاهم6نهشكولا،والنماثيلوالأصنام

جميعرسالةوصذقرسالعهصذقنثبتالعيبالمعجزاتجاءو(نه

هو)نمابهيخبرهمماوبأق،بالوحيالإيمانالىدعاهموأنه،الرسل

به.ويؤمنوايفعلوهانمنهميريدبمااليهيوحىاللهوأن،اللهعندمن
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العشرونالمبحث

يونس

:القرانفيذكر.-ا

الففكإلىأبقإد!أن!رعلينلمنيؤلشأوإن:تعالىتال

مليم!وهوالحوتفاتفمه!الذصنينمنف!نفساهم!المصئولؤ

ه!يخثونبونإكبظه،فىللبث!ألمسنحبنمن؟نأئمفلؤ!

و(زسفته!يقطينقنشجؤفي!وأبرللتتاسقيروهويألع!إءتبدته

أسورة!!سيزإلفتغنفنمئامو(!بزلدوتأؤألفمأئةإك

.(481-913:ا!يات/الصافات

شادىعلئهنفدرلنأنفظنمففهب!ذهبإذألولؤأوذا:ومال

الظ!لصين!منئحنتاقمنخنلثأنتإ،إلهلأأنالظلئعقفى

211(!ائمؤبنينلئيوكذلثاثفصمنوئحيئهل!،ئشختنا

8:الايتانالأنبياء/سورة V88،.و

ءامنوألفأيرن!قؤمإ،ايننهأفنفعهأصافثمزية؟نتإظؤلا

101!،جمؤإكومتفتئمالذيخاالحيزؤقائخزيعذاليعنغتمكشئنا

89،.:الاية/يونسسورة

العئمينكلفضئناو!لأولو!أويولنسوأليصعأر)شيل:وقال

مضتقيص!رءإكوهدشئزويضيئئموأضغئ!وذئيئثهغءايأبيضوين!
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أؤختنأإإتا:وقال87،و86:الايتان/الأنعامسورة161!

واشنعيلإتر!يصإلى6وأؤحينأبلى:هنوأتببقلؤجإكأؤضي!كح!،ثك

النساء/سورة41.،0ويودنعىوأيؤبوعي!ئوالأشباطويعقوبلائمحق

الكريمة.الايةاخرإلى163،:الاية

وتعريفه:وزمنهنسبه-2

الصنملمين:المؤزخينقول)1(

ابنوقال،متىابنهويونسأقالمضيمونالمؤزخونوأنجمع

سعد:ابنوتال(،")نينوىأهلالىإلياسبغدمنأزسقهاللهاق:متيبة

-)2(
علىبهمزحتىالحوتالتقمه:وقيل،يعموببنيمنمعىابنهو

فيألقاهحعىبهانطلقثم،دخلةعلىبهمزحتىبهانطلقثمالأيلة،

)3(.الحوتنبذهبعدمارسالتهوكانت،المؤصلأرضمننينوى

والنصرانية:اليهوديةالمصادوقول)2(

إنه:ويقولون،أمعايبنيوناناليهوديةالمصادرتسئيهويونس

فيذكرهوجاء25(:14الثاني)الملوكحافرجثمنانذيالنبيئ

Ayrسنةإسرائيلعلئتولئالذي،يواشبنيرئعامعهدفيكتبهم

سنة،41حكمهفيوظلأنيع(،زمنهفيمات)الذيابيهبعد..مق

استردالملكهذاإن:وميل،كأ!نهسزيرأكانهذايرنجعامأنوذكروا

)4(.يونانعندهيل!عنتكفمالذيالرلتكلامحسبوحماةدمثق

وموقحهاآسور،تصبةكانت،الدجلةعلىمدينةونينوى24،ص)المعارف،)1(

.خرابالانوهي،الموصلمنبالقرب

1/55.مجلد،الكبرىاالطبقات)2(

01/و،7/*اال!ان،اجامع)3( rv.

.601ص،الطالبينمرثد255،-14:17الثا!الملوك)4(
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القديمالعهدفيجاءثكماوقضعهيونسرسالةتلخيصويمكن

ليهديهم،نينوىإلىيذهبأنيونسالىالفهأؤحىالنحو:هذاعلى

إلىليهربيونسفذهب،تكاثرتمدوسرورهممعاصبهمإنحيث

فرارأتزسيشإلىمتوخهةكانتسفينةوركبيافا،فنزل،تزسيش

وأوسكت،فهاجالبخرإلىشديدةريحأالفهفأزسل.(.)1الثهمن

وطلبالنونيةرئيسإليهفجاءنائمأ،يون!وكان،الغرقعلىالمزكب

ووقعتفاقترعوا،مرعةعملبعضهمواقعرحلينقذهمالفهيدعوأنمنه

بسببهيبهمحفتالتيالمصيبةهذهأنوظنوا،يونسعلىالقرعة

الردثمنخائفوأنه،عبرانيأنهفأخبرهم،حالهعنفسألوه،يونس

يصنعونماذاوسألوه،منهفتثتاءمواوالبر،البحرصنعالذيالسماءإله

البحرفيسكنالبحر،فيواطرحونيخذوني:لهمفقالالبحر؟ليسكن

يونسوطرحوا،عليكمالعظيمالنوءهذابسببيأنهعألئملأئني،عنكم

فيفمكث،يونسفابتلعحوتأ،اللهوأرسلالبحر،فسكنالبحر،في

ليالي.وثلاثأيامثلاثةبطنه

بدعاءودعاه،الحوتجوفمنإلههالرثإلىيونانفصفى

البر.فيفقذقهالحوتاللهفأمر،يونانسفرفيمذكوبى

ويبلغها،نينوىإلىيذهباناخرىمزةيونسإلىالفهوأوحى

أربعينبعد:قال،المدينةدخولهبذءوعند،اليهيوحيهاالتيالرسالة

ملكوامنجميغا،وصاموابالفهنينوىأفلفامن،نينوىتنقلبيوما

أهلكسائربمسحوتغطى،عنهرداءهوخلعكرسعهعنوقام،نينوى

يصرخأن،مملكتهوعظماءالملكوأمرالرماد،علىوجلس،نينوى

الرديئة،طريقهعنواحدكلويرجعوابثذ؟،الثهالىالناسجميع

غضبه،عنهمويرفععنهميعفواللهلعل،أيديهمفيالذيالظلموعن
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)1(هـ05
...عنهماللهمرضي

بونس:رصالةفيالعفائد-3

كماإليهأؤحىوأته،رسولهيون!أنالكريمالقرانفيالئهذكر

وأفبئقلؤجإكأؤضينأكع!،ثيكأؤختنأإنا51:النساءسورةايةفيجاء

وعيسئوالأفنباطويققوبوإشحقوائمن!لإؤهيصالم6وأؤصئنأبعر:هن

النساء/سورة41!،زبو،داودوءائئناوسلئهقوهرونويودشوأيؤب

أنتإلاإلهلا..إ:مائلاربهبالتوحيدنادىوأنه163،.:الاية

اللهكتابفيقضتهوتدذ87(:الايةالأنبياء/سورة211.".سبخنث

مما،عليهوتابهلسمعاللهوأن،ربئاسعفروأنهذتبهعنتاب6نهعلى

رسالعه.فيوالاستغفاروالتوبةالذنبعقائدوجودعلىيدل

الحوتبطنمنخروجهثم،الحوتبطنفييونسواسعقرار

تعالى:قولهوفي،رسالتهفيالمعجزةعقيدةوجودعلىيدذسالمأ

فيه913،:الايةالصاقات/سورة731!"أتمرملينلمنيولم!إل!ن

لقومهحكئيونسأنوطبعي،الرسلبرسالةالايمانبوجوبتصريح

لولاوأنه،الحوتجؤففيوهورئهسئحأهنهمناللهبهأخبرناما

فيحملأنهعلىيدلماوهوينعئون،يومالىبطنهفيللبثذلك

الماءفييونسدالقاءالاخر،واليوموالحسابالبعثعقيدةرسالعه

دانبات،والفعنةوالامتحانالابتلاءعقيدةالىيشيرلهالحوتوالعقام

وخلقه.اللهقذرةالىدثراليقطينسجرة

فيحذفناهاتحبيراتبحضالقصةفيجاء6نهويلاحظ3،-ايونانسفر)1(

ولاعندنا،لهاأهميةلاأخرىوأخبارأ،والندمبالفيظاللهكوصفتلخيصنا

فيذكرمماضءذكرالىضرورةنجدولم،اللهكتابفيجاءمامعتتفق

المذكور.الص!فرمنالرابعالاصحاح
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وبجميع،اللهبوحدانيةامنوا:أيامنوا،يونسمؤمأنالفهوذكر

العاصينتعذيبعلىاللهمدرةفيهابماذكرناها،التيالعقائد

يخزيلاوأ-نهرئهم،عصواقبلهماممأأهلككمالاهلاكهم،

إيننهافنفعهأءامنثقزية؟نتإفلؤلا:تعالىاللهقولوهو،المؤمنين

..!الذنماائحيوصفىأئخزىعذاليعنهمكشفناءامنوالمأيونستؤمإلا

89،.:الابة/بونسسورة11.

الدعوةبأنيشعرناإسرائيلبنيرسلبيننسبيأالزمنوقرب

فيجاءتأنهاخاصة،الطرفينمتصلزفيفيجاءتوكأئهاكانت

هوواحدرجلذرئةيمثلونقوموبين،الأرضمنمحذدةبقعة

العقائدوأن،موسىكتاب،العوراةهوواحدأكتاباويتبعون،إسرائيل

نأونععقد،بهموالمؤمنينالرسلبوساطةبينهمتترذدكانتالصحيحة

إبمانتعبيتالأؤلهدفهكانالعواتر،علىإسرائيلبنيرسلإرسال

عنتوارئوهاالعيالصحيحةالعقائدعلىوالمحافظة،المؤمنين

مزعزعيقلوبفيالايمانناحيةتقويةومحاولة،منهمالصالحين

والمارمعنوالإلحادالكفرأئمةأيديعلىوالضرب،والمترذدينالإيمان

.يفقهونلافهمملوبهمعلىاللهطبعوالذيناصلاحهميزجىلاالذي
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والعشرونالحاديالمبحث

ويحيىزحريا

القرأن:فيذكرهما-ا

ءرط
الضليزتنصو)تاسوعي!ىوئحيئإوجمرئا:تعالىقال

!إإوز!رئ!:تعالىوقال[5A:الاية/الأنعامسورة61!أ

فانشجننال!ائؤرثينضنروأنتصفرواتزقلارثنادهـرئ!

فىبئرعوت!انوأإنهئمزوجهةللأوفلخنايجىلاووضنا

211"!خشع!%فاو!الؤأوربمارنجاويدعوش!ألخيزت

09،.و98:الايتانالأنبياء/سورة

صرزابطقفىمالثننؤتإنرل!عنزنأتر3ث؟لميإإد:ومال

أنقوضعهااقرل!قالتوضضتهاظئا!أاللمصاليئىأنتإنكمقفتقئل

لكبذها!دنهريصسضنهاوإفي،!فاتىالاكرو"دبسوشعت!م!أغدوافه

نبا،وأنبتهاصزبقبولمرئهاقصقئما!أ!جيصألشيطقمنوذزيتها!ف

يمرنمقاللذئاعدهاوجدالمزابركرياعدنهادضكلاجمينأكئدهاصس!

صسال!!بضئريثمابممنينزقأفه)نأفوضدهقهوظلثهداثاق

حمغ)نفطئبةذزيةتاظفمنلىصيرثظلرئ!ز!رم!دعافالث

بيخيىيبشركالله(!انمخرابفىيمملقإلموهواتمعبكةفنادنه!اللكا:

نأرلطقال!أل!لحينهىونبئاوصصوراوصسيدأأدنههنلمجةكلمصد،

مايخحلألتهكذلثتالعاقروامرأقالحبربدضنىوقذغدئملىيكون
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أيخابرثنثةاناسلمخدا!ءايتكقالءاية!-انجعلرلحقال!يصثاء

لاسورة31"!.والإخربأتمميوصسنخصثيزازبكوابهررمزاإ!

41،.-35:الايات/عمران

ند!رئ!نادتإذ!ز!زعتد!ريكرنهتإدبخر:ومال

(صنولتممئيئاالزمصقواشتحلمنىاتفموهنإنرثظل!خفيا

آصرقيو!اشقورآءىصناتمؤليخفتوإق!ثمقيارلحبدعابث

واتجعنهيفقول!ءالمقويرثيرثئ!ولئاندنلثهنلىفهمتطقزا

هنئ!نجحللئميجئاسص!بفلرنبصرلرإنايز!ر!رصمئ!رلح

وفذ،قرا-مرأقيو!انمقعلئملىيكوت(قرلحقال!سمئاقمل

ومذهعقعكهورنبثقالكذلكقال!عتئ!الصبرمنبلغت

قالءابةذانجحلرفيقال!ثمن!تثو،قئلىهنخففتث

منومه.فيلخرج!سوئهالالىالاهـثنثتكمألاءايتد

انصتبضذييخيى!وععمئ!بكرسئوا(قإبخهنم،ؤح!+انمخ!إلي

تقئا!وكاتوزكؤتدنائنوحنابم!!بئايفكموإطئه*لقؤؤ

يموتوبومدلدئؤمظنهوسنئم!عصئاضارايكنولزبويديهوب!!

15،.-2:الابات/مريمسورة1191!صاشغثوبؤم

وزمنه:زكريانسب-2

المسلمين:الكتابعندوزهنهنسبه)1(

ابنهو:وقيلبركيا)1(،بنأزنبنزكرياهوزكرياان:ميل

منالنبيداودولدمنيعامعمبنماتانبنوعمرانهووكان،أزن

ابنةايساعزكريافعزؤجواحلإ،زمانفيوكانا،يعقوببنيهوذاسبط

.7IVY/،اليانجامع5)1(
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يحيىوكان،حئةمريمأمواسم،عمرانابنةلمريمأختاعمران

معازتكبأ4نهاليهودوأشاعتنخارأ،زكرياوكان،خالةابنيوعيسى

معها)1(.وقطعوهمطعوهاشجر؟،جرفنيومتلوه،الفاحشةمريم

)2(.يعقوببنيهرذابنيمنبسويابنهو:وميل

يهوذا،ولدمنبرخئاابنوهو،يحيىأبرهوزكرياان:وميل

نأبعدإسرائيلبنيالئتعالئالذأرسله،سليمانولدمن:وميل

بنتايشاعزوجتهوكانت،المعاصينيوانغمسوابابلأسرمنعادوا

iU(ماثانمنعمرانزوجةحنةأخت.)3(

مريمخالةزوجوأنه،ايضاعاسمهازكريازوجة)ن:وميل

متيبة.ابنقالكماأختها،زوجوليس

)4(

القديم:العهدفيالمذكورزكريا)2(

لنفزقالقديمالعهدفيالمذكورزكرياعنسيئأنذكرأنونرى

ماهذاالىدعاناولقد،كتابهفيتعالئالفهذكرهالذيزكرياوبينبينه

الىاللهأرسلهزكريابانفالقولبينهما،الكتاببعضخلطمنرأيناه

الفكريوخهبرخيا،ابن6نهو،بابلأين!رمنعادواأنبعدإسرائيلبني

من(جده)معنزحالذيا(:ا)زكرياعدوبنبرخياابنزكيرئاالى

1/1.56"المعاني"روحراجعt،2صالمعارت،5()0

1/55.مجلد،الكبرىالطبقات5)2(

الأساء.مصمىنيالمؤنينأحدبهمالمرل)3(

3/32.و1/501اتهيل"5)4(

وا5:)عزرازكريا.أبوهوجمدوأناليهودكتابمنآخرموضعفيذكر)5(

516.)11
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منوغيرهموعررا)2(سألنيئيل)1(بنزرئابلمعأورسليمإلىبابل

اا.6و4وا:12)نحميااليهودزعماء

انهاليهود:قالت،القديمالعفدفيذكرهجاءالذيفزكريا

سنةيهوذاممفكةانقراضبعدالميلاد،قبل052سنةقومهإلىأزسل

يدعلى..مق588سنةاسرائيلمملكةانقراضوبعد..مق721

ودئرهاوأحرمهاأورسليمضربالذيبابلملك)بختنصر(نبوخذناصر

قتلأنبعد،بابلإلىوترحيلهماليهودأشرهوبعد،الهيكلفيهابما

)3(.أخرقهقمنهموأخرققعلمقمنهم

سنةبابلملكقورشعهدفيالأأورسليمإلىاليهودتعدولم

دأراعهدفيإلاهيكلهمبناءإعادةمنيعمكنواولم،.مق538

الفهأزسلهقدهذازكرياأناليهودذكرتوقد،.مق951سنةالأؤل

أنبيائهم.تعاليمعنوانحرفواضفوالأتهمإسرائيلبنيإلى

مريمعاصرالذيبرخيا،بنزكريايكونأقالمغقولمنفليس

المسيحميلادقبلقومهلهدايةأزسل6نهاليهودذكرتالذيزكرياهو

سنة.مئةوخمسبع!ثرين

94(.3:الأيام)أخبارلشلتائيلوابنفدايابنززئابلأناخرموضعفيذكر)1(

الهابنمحزيرالبهو!أومالت:تعالىمولهفيذكر.جاءالذيعزبرهوعزرا)2(

كفرواالدبنتولبضاهثونبأفواههممولهمذلكاللهابنالم!بحالنصارىونالت

اللهدونمنأربابأورهبانهمأحبارهم!خلرا.بؤفكونأنىاللهنلأملهمتبلهن

عماصبحانههوالاالهلاواحدأالهأليعبدواالاأمرواومامريم!ابنوالمسيح

31،.و03:الآيتان/التوبةسورة19يثركون(

لتقسدنالكتابفياسرائيلبنيالىةوتضينا:سأنهجليقولالحادثةهذ.وني)3(

عبادأمحليكمبمثناأولاهماومحدجاءن!ذاكبيرأ.علوأولتعلنمرتبنالأرضني

صورة71Iمفمولاأومحدأوكانلديارخلالنباصواشديدبأسأولىلنا

.5(و4:الايتانالاسراء/
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:النصارىكتبفيالمذكورزكريا)3(

ملكهيرودسأيامفيكان:يليمالوتا)1(إنجيلفيجاء

،هارونبناتمنوامرأتهأبيا،فرقةمنزكرنااسمهكاهناليهودية

جميعفيسالكين،اللهامامبازينكلاهماوكان،أليصاباتواسمها

أليصاباتكانتإذولد،لهمايكنولو،لومبلاوأحكامهالرفيوصايا

7(.-5:االوقاأيامهما.فيمعقدمينكلاهماوكانعامرأ،

وبشره،الرفيملاكلهفظهر،الهيكلدخلزكرياأنذكرواثم

يهديسوفالمولودهذاوانيوحتا،تسئيهولدألهستلدامرأتهبأن

هذاأعلمكيف:للملاكزكريافقال،اللهإلىإسرائيلبنيمنكثيرين

أنا:لهوقالالملاكفاجابأيامها؟!فيمتقذمةوامراتيشيخأنالأني

أتتوهابهذا،وأبسرككئمكوأري!فت،اللهقذامالوامفجبربل

لأنكهذا،فيهيكونالذياليومإلىتتكفمأنتقدرولاصامتأتكون

02(.-18:االوقاوقتهفيسيتمالذيكلاميتصذقلم

ولادةقبلإسرائعلبنيإلىأرسلقدزكريايكونهذاوعلى

التيالتواريخحسبسنةمئةسبعبنحووآليسعالياسوبعدالمسيح

لمرسالاتالزمنهذاتخنلتقديكونورئماقبل،منذكرناها

)2(.تعالىاللهيذكرها

،الرومبلادفيميلادية63صنةكتبلوماانجيلانالنصرانيةالمصادرذكرت)1(

و223ص،الطالبين)مرشدعثرالاثنيالحواريينمنبكنلملوماوأق

كما،ثاؤييسصديقهالىلوماأرسلهخطابعنعبارةالانجيلوهنا224،

مقدمته.فيذكر

نلصصهملمورصلأمبلمنمحليكتصصناهمتدةووسلأ:تعالىتال)2(

تبلكمنرصلأأرطناأولقد:وفال164،:الابةالنساء/سورة0414.محلعك

غافر/!ورة0104(..محليكن!ص!لممنومنهممحيكتصصنامنمنهم

78،.:الابة
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زكريا:زمنحذدالقران)4(

فقدزكريا،فيهوجدالذيالزمنالكريمالقرانلناحذدولقد

بهرئ!كفلها..ة:تعالىقالكفيلها،وكان،المسيحأئممرييمعاصر

قبيلبذلكرسالتهفكانت،rv:الاية/عمرانالسورة0031.

مريم.ابنعيسىولادة

وزمنه:يحعىنسب-3

يدذكمامريمبنلعيسىمعاصرأوكانزكريا،ابنهوويحيى

لمريمزكرياكفالةأثناءأنهإذ،الكريمةالاياتسياقذلكعلى

الله(!انمضابفىلمملىتإلمومموأتملكبكةأفنادتهالولد:اللهسأل

3.،.بيضينيبشرك i93،.:الاية/عمرانالسورة

إنه:وقالواقذمنا،كمالوقاإنجيلفيولادتهخبرالنصارىوذكرت

أليصاباتحبلت..:يوحنايسئونهالذيبيحيىزكرياجبرائيلبشرأنبعد

الأيامفيالرلتبيفعلمدهكذا:مائلةأسهرخمسةنقسهاوأخفت،امرأته

25(.و24:االوقاالناصربينعاريلينزعاليئنظرفيهاالتي

المسيحذهبفقد،الأردنعندالمسيحقابليحيىأقوذكروا

الجليلمنيسوعجاءحيئنيفقالوا:يوحنا،منليععمدالمكانهذاالى

تلكوفيوقالوا:13(.3:)متىمنهليعتمديوحناإلىالأردنالى

الأردننييوحنامنواعتمد،الجليلناصرةمنيسوعجاءالأيام

المسيحولادةقبلكانتيحيىولادةإن:ويقال9()1(:ا)مرمص

وأنجميعأ،عضدهمالأردنفيالناصببظكانحين!ايوحتاأقلوقاوذكر)1(

يسوعاعتمدالشعبجميعاعت!دولما:مالالفومكسائرمنهاكمدالمسيخ

)نجيله.فيالحادثةهذهبوحنايذكرولم21(3:الوماأيضا
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التقويمحس!الصلادلعد-الراالسنة.:1)1(،ه-- -.بعهلييأسهربسعه

ني.مالروا

02(3:الوتافسجنيوحنا،علىالقضألقيأنهلوقاوذكر

استجابةرأسهفقطع،بهأمرهيرودسأنومزمصمتىمنكلوذكر

فيعارضقدكانيوحنالأن،أخيهفيلئسامرأةهيروديا،ابنةلطلب

الأخزوجةمنالزواجيحرمكان)ذ،أخيهزوجةمنهيرودسزواج

)2(.المرأةهذهمنهفائتفنت،القصةسعاقحسب

وبحى:زكريارسالتيفيالعقائد-4

إسرائيلبنيأنبياءمنكانويحيىزكريامنكلأأقسكلا

رسلهواتباعبهالإبمانإلىمومهميدعواأقاليهمالفهاؤحىالذين

علىوحثهموالأجداد،الاباءعبادةواجتنابالصحيحةالعقائدواعتناق

له.شريكلاوحدهاللهعبادة

والوحدانئة:الربوبئة)1(

بالربوبعةإيمانهعلىيدل)رفي(بلفظ)رفي(زكريامناداةفيلان

لاربنادهـرئهإدأوز!رئ!:تعالىتال،قومهاليهادعاالتي

دعاأهنالك:وقال98،!الايةالأنبياء/سورة211.".صفراتزق

"ط
لاسورة31.".طئبةبر!ئهئدنفمنلىدثرثظلرنههزصرم!

191!(خفئاند!رئبمنادتإإذ:وقال38،:الاية/عمران

00113غئملىيكونأقرتأمال:ومال3،:الاية/مريمسورة

574.ص،الطالبينأمر!ثد()1

(Y)مرتصو13(-14:3)ض(6:14-YA)فيالقضةهذهتذكرولم

ويوحتا.لوماانجيلي
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،..ابة5لى-انجحلرلئةفال:وفال04،:الاية/عمرانالسورة

01،.:الاية/مريمسورة191

الىالدعوةسملتالعالمينبرلثالايمانالىالدعوةأنوطبيعي

ائؤرثينأ.ضير.ة:بأنهزكرياوصفهالذيالثهبوحدانيةالايمان

لاسورة31،الذعاص.صحأ.:وبأنه،ig:الايةالأنبياء/سورة211

دونه.لدعاهبغمرهيؤمنكانلووالذي38،:الاية/عمران

الذيهووأنهيريد،لماالفغالهوالفهأنيعلمزكرياكانلقد

الحبربدفنىونذغئملىيكونأنرثأمال:العدممنوخلقهبدأه

/عمرانالسورة31!"ي!ثاءمايقعلألئهكذيثقالعاقزواترأقى

منخلذثوقدهذعلىهررئثقالكذلكأتالو:04(:الاية

9،.:الاية/مريمسورة191!"شن!تكولزقئلى

وتسبيحهتعظيمهوالى،وحدهاللهعباذةالىقومهزكريادعاولقد

ناأمرهمالمحرابمنقومهعلىخرجحينولذلك،سواهدون

فىةقرج:تعالىقال،الحياةاخرإلىذلكعلىيظفواوأن،اللهيسئحوا

سورة191!،وعشئابكر"سئواأنإجمهنمأؤ!+المخراليمنومه.

أساسهيوالوحدانيةالربوبيةالىالدعوةكانتولقد11،:الاية/مريم

والنبيين.الرسلجميع-تدمناكما-بهادعاالتيالدعوة

الملائكة:)2(

فقد،الملائكةبوجودالايمانتشملزكريادعوةوكانت

ابراهيم:جدهقبلمنبسرتكمابيحيىيبسرونه)1(اليهالفهأزسلهم

عنمبازهناالجمعوأن،جبريلرئيسهمالملائكةمنالمراذ:الالوصمال)1(

آخرقولأوأورد،للكلالبعضفعلاصادمنهذايكونأو،للتعظيمالواحد

بذلك-ضافقهالملائكةان:مالمتادة،وعن،الملائكةبعضالمقصودأن
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71،:الايةهود/سورة111"يفقوليإشحقوراءوينباشحق.أ.

يبثتركاللهأناتمخرابفىي!ملىقآبموهواتصل!بكةأفنادته:تعالىقال

93(.:الاية/عمرانالسورة31.".بيئيى

:لمعجزاتا(3)

كلعلىقادزاللهوبأن،بالمعجزاتالإيمانزكريادعوةوتشمل

السورة.314.رثةئدنفمنلىهميرث.،لإ.لما:!الاسيئء

فيهينقطعمبلغاالسنمنبلغأكانهالعفمكليعلموهو38(:الاية/عمران

نأيعلمأنهخاصةبلكفيأ،انعداماالتناسليةالوظيفةفيهوتتعدم،الننمل

والحمل.للتفقيحقابلةغيرالتناسليةأعضاءهاوأن،تحمللاعامرامرأته

هوأ"نهمنيقينيعلىوهوولدا،لهيهباقرئهزكريادعالقد

مايقعلوبأنهوبقذرتهبالفهيؤمنولكنه،للعناسلقابلينغيروزوجه

يصعبفلا،العدممنالخفقكلوخلق،وزوجهخلقهوأنهيضاء،

العلقيحمناليأسدرجةوزوجههوبلغمهمابولديرزقهأنعليه

ولتمشيباالزمصواشتملمنىأتعظموهنإقرثإقالولهذا:والولد،

و!انمقورإىمناتمؤليخفتفىق!ثمقمارثبدعالثأصن

يغتوبءالمقولرثيرثق!ل!فائدنثمنلىفهبعاقراقآمر3

6(.-4:الاياتمربم/سورة1191!يضث!رثوأجئه

تقدموقد574.و572و1571/!المعانياروح.بيحيىفثرثه،مافهة

ويقول91(:ا)متىجبريلهوزكريابئرالذي)ن:تقولالمارىبأنالقول

ناذتة،الملائكةأنأخبراللهإن:يقالفاقالقولمنالضواثوأثا:الطبري

فلنواحد،وجبريلالواحد،دونالملائكةمنجماعةأ"نهاذلكمنوالظاهر

فيالستحملالكلاممنالأظهرا!ثرعلىالاالقرانتأهـللبحملانيجوز

و3/916،البيانجامع5.صبيلذلكالىوجدماالأملدونالعربألمن

07A.
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منالا،سيلدانوزوجهبأنهأخبرعندمازكرياتعخبكانوما

فيمطلقأيشكلمفهو،عاديإنسانيانفعالوهو،الدفثتةفرط

التساؤلإلىدعتهالعيالمفاجاةولكنها،بالمفجزةالإتيانعلىالئهقذرة

مالزكرياحدثولقد،أخرىمزةوالثابالضباحالةإلىيرجعكيف

بقلىوهذاعوزويب!"أدديويكتئمالتة)ذمنلمنوزوجهلإبراهيمحدث

72،.:الآيةهود/سورة111!(عجميلمثئ؟هذاإتشتخا

تحدثلمأثهاولو،وزوجهلزكرياحدثتالتيالمعجزة)ن

أنهاإلازكريا،بنبؤةالمصذمبنغيرأوالمعاندينبتحذيمصحوبة

دليلاحاليأفيعلئوصارث،وبصرهمسنعهموتحتأمامهمحدثت

الاستماعفيوأن،منهمريمثوأنه،رئهمنعنهمرضيزكرياأنعلى

نأخصوصأ،اللهبهدياهتداةبهوالاهتداء،اللهلأوامراستماعأله

رمزا13(:إلاالناسزكريايكفمالأوهي،بايةامترنتالمغجزةهذه

لال!ثنثألاسىفكمالأءايندقالءابةذاتجعلرفيأتال

01(.:الابةمربم/سورة191!أسول!ا

المنزلة:والكتبالرسالة)4(

جميعأ،الرسلبرسالةالإيمانالىالناسزكريايذعوأنوطبيعي

بيعقوبيؤينفهوبه،يؤمنمايقعلف!ئماذلكيفعل)ذوهو

له:مولههذاعلىوالدليل)يعقوب(اسرائيلبنيوبانبياءوالأسباط

ثلاثالظقئقذزكريا)ن:أي،للنهيلالل!نفيهناالا(لفظأننغتقذنحن)1(

ما،وقتالىوظيفتهااليهارجعتالجنسيةأعضاء.أنفكماصويأ،ليال

ايةهذ.تكونوبذلك،معينةفترةالىوظيفتهفقدعند.النطقجهازنكذلك

وتعمل،الأصليةالايةتزكدالايةوهذه،الناصكلملاحظتهايستطيعلزكريا

كلبيد.الذياثهنيالتفكيرالىوتوجيههماليها،الناسأنظارلفتعلى

سيء.
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وأنجمنهنضمرليءالمندىلرثبرثق!ولئالانثمنلىفهمت..ة

6،.و5:الايتان/مريمسورة191!"يشع!رل!

تعالى:ماليوتد،أنتبلابنهبنبؤةيؤمنزكرياكانلقدبل

مصذئابيحيىيبشركاللهأ!انمشابفىيمملىمإلموهوانمعبكةأفنادته

لاسورة31!،ألصببئنونشاوحصوؤوصسئداأفهئنيممةء

يؤمنيحيىأنكذلكالكريمةالايةهذهبينثولقد93،:الاية/عمران

مصذمايضيىيبثعركالله.أق10:تعالىمولهوهو،يراهأنمبلبالمسيح

هذههووالمسيح93،:الاية/عمرانالسورة31.".ألنههنبممةء

عيم!ى(تمسيح.إتما10:تعالىمال،فكانكن:لهاللهمالفقد،الكلمة

.بPر

لأللأثاهؤ(شهوروحعقيمإك6لقعهاوصطمته"أف!رسو!هييمأئن

11:الايةالنساء/سورة1.41.ورسله ،vإذا،أمرهإإنما:وقال

الاية:يس/سورة361!"يخكوتكنلهيفولأنشيثااراد

.،82

نأقبلابنهبنبوةلايمانه،اسرائيلوبأنبياءب!سرائيلزكرياوإ-لمان

نبيكلدايمان،يراهأنقبلمريمابنبعيسىيحبىدايمانبولد،

هو،بعدهيأتيالذيبالنبينبيكلدايمانقدفنا،كماجميعأ،بالأنبياء

أنببنهيعقأفهأضذةوإذ:مولهفيالنبيينعلىاللهأخذهالذيالميثاق

ممكخئمائصلأقرسولمطءصنمثضوصكمزجعبنن5لمانئخملما

فالىأئرزنجأ7فاإضرئذلكخعكوأخذنم.أترزنضفالولننصرفييهص!لوينن

81،.:الاية/عمرانالسوره31!أألشهدبنئنمعكمو7نافأثههو(

ولهذا،المتزلةبالكعبالإيمانوالنبوةبالرسالةالإيمانوشمل

مريم/سورة191.،.ءدفؤؤاضتميضذأييغئ:ليحعىاللهقال

جبعأإسرائيلبنيوفي،اسرانيلبنيأنبعاءفيوالمفروض،2I:الاية
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العقائدمنفيهجاءمابكليؤمنواوأنأصلاموسىبكتابيؤمنواأن

الله.ستهاالتيوالأحكامالصحيحة

والنار:والجنةوالحسابالبعث)5(

يتعلقماوكلوالنار،والجنةوالحسابالبعثعقائدجاءتولقد

ويدلومطيهأوسنئم:يحمصفيتعالىقولهإليهيشيرفيماالاخرباليوم

15(.:الابةمربم/سورة191!(صثابنعثوبؤمبموتليلوم

يحيىسأنفيالكريمةالايةهذهيذكرلمتعالىالفهأقونعتقد

ويحى،زكرياعلمهالخبرهذاأنونعتقد،بالبعثيؤمنيحمصلأنإلا

ليسالإحياءهذاوأن،الموتبعدسيحيونبأنهمقومهماأخبراوأنهما

النطفمنالوجودهذافيأوجدهمالذيهواللهلأن،اللهعلىببعيد

الحلم،اباؤهميبلغأنقبلابائهمفيتكقولم،ابائهمفيخلقهاالتي

الموتبعديبعمونفسوف،الثهبأفرالعدممنوجدواكماوأنهم

كذلك.اللهبأمروالفناء

نطفأالفهأوجدفقد،البعثعلىدليلايحىولادةكانتلقدبل

المنويةتنواتهضموروبعدانعدامهابعدلزكرياالتناسليالجهازفي

ومد،زوجهمبايضفيالحياةبعثولقدوظيفتها،أداءعنوكفها

بعثالذيفالفه،العبوبضعملبةأداءعنعاجزةبالعقممصابةكانت

يحييأنعلىقادز،الحياةوزوجهزكريافيالتناسليينالجهازينفي

عاجزةخامدةمادةالىوتحؤلهم،الحيويةوظائفهمفقدهمبعدالموتى

الحركة.عن

نألقومهماويحيىزكريامنكليبينأنالمعقولمنوليس

فيالموقبفيالبعثبعديحدثمالهمايذكرانكيرمنسيبعثون

وعملواامنواالذينسيدخلاللهوأنوجزاء،حسابمنالاخراليوم
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نارالعاصينيذخلسوفوأنهفيها،خالدينالخلد،جنةالصالحات

فيها.خالدين،جهنم

اليوممنأقوامهمحذرواوالنبعينالزسلجميعأنبئناولقد

ذلك.بعدحخةالفهعلىلهمتكونلاحتىالاخير

الله:وخشيةالعصيان)6(

!ل.ووضنا).زكريا:لدعاءاسعجابتهمناسبةفيتعالىقال

الخئزتفىينرعوت!انوأإنهئمزؤجصل!وفملخنايخى

الأنبياء/سورة211،خمعينلناو!الؤاورهبارغباولدعوش!

وأنالفهيخشىانيجبالمؤمنأنعلىدليلهذاوفي091:الاية

ثوابهابتغاءالصالحاتيعملوأن،وبطشهوانتقامهعذابهينيرهب

بأنويؤمن،والعقاببالثوابيؤمنالذيهوفالمؤمن،ورحمته

كماالمعاصييجنبهالخيربهالفهيريدالذيوان،المغبئةسيئءالعصيان

عصئاضازايكنولزبزيدئهإولزا:يحيىعنتحالىمولهفيجاء

زكرياأنتعالىالفهبئنولقد14(.:الاية/مريمسورة191!،

مايفعلواوأن،اللهبذكروالتسلح،المعاصيتجنبإلىقومهدعا

يأتممئوستخصثيزازبك.وابهرأ.:وجلعزلقولهامثالأهويفعله

من!مرءكل)لخرج41،:الاية/عمرانسورة31،والا!ر

مربم/سورة191!"وعشئ!بكر"سئواأناثيهتمأؤ!بمالمخرا+

1،.1:الاية
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والعشرونالفافيالمبحث

هريمابنعيسىالمسيح

القرأن:نيذكر.-ا

م!ناأفلهامنالتبذتإذمريمأتكتبفىإوايمز:تعالىقال

بمث!!لهافتمثلروحناإلتهافازسلناجما،دلرنهغصنفاتخذت!يثرقيا

أناإنماتال!تتتابهتإننكيالزحمنأعوذ)ف!تالت!سويم

ولتمعلنملىيكونأق!قالثزصهئاغنمالكلأدولرئمكرسول

هثنطنهورئكتالكذللففال!بغئ!أكولنمبعنريمس!نى

هـفحملئه!ضضئاأقراوكاتثثأل!ئهةنلناسءايهصويخخالم

ئنتئتالتافخذيخعإكافظضباف!جا!ق!مئام!بملهف!ننتت

قذ(لا.تخزفيتخهامنفنادلفا!ئذمئا!ئياوصنثهداقبلمت

جنتارط!عنكدتنق!النخ!.مجنعإلكوهزى!سريممحكرئكجعل

نذزتإفيفقوكلعداانب!ثرمننربنف!ئاعئن!وترىوايفيفكل!

نالوأنخعلهنؤمهابهءلأنت!أبوهـإنمئاأصئمظنصؤماصللرخق

سؤ،انرأأبوليركانمافرونيرلاخت!فرثاشئاجثلفذلئركص

انمهدفىكاتمننيكيفتالو(إئةنأشارت!بنئ!أئك؟نتوما

باركاوجعلنى!نبماوجلنىا!نحنيءاتمنىالئهعتدإققال!صحبئا

ولنمبنيدقوبرأ!صادثتماوالزحوصيالضلقوأؤسنىصنتماأنن

أبغثوبؤمأموتويؤمولدتيؤمفىوألئعنم!شفاضابمئحعننى
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،!نجلنفبهالذىاثشمؤهمريمأئنعي!مىذلث!صأ

34،.-16:الايات/مريمسورة191

001ألقدلنبروحوأئذناأببنعقضقيمأبق!ى.وءاتتنا.ة:وتال

87،.:الاية/القرةسورة21

أشمهفنهبتييبثركاللهإنئمرليمالم!كبكةمالمضإا.:وقال

ويحفم!أنمتز!ينومنوألاصالا،يخافىوجيئامريمأبئعيمىالسح

ولزولابرلىيكونأنرلحتالت!ألنحبوهنوصفلأأنمفدفىالتاس

ء-ءصصز
كنلايقولىف!،ساأي!ممنىإذايعثاهمايخلقأفه!ذلكمالب!ثرجسمئنى

بغإكورسولا!بجلوافيوآلؤرتوألحمةانكسيرلملمه!فيكلن

نخةألظبنئفل!مأخلقأفئزئ!خننبابزجعثكممدأقيإشرفىبل

وأشوأنانرعىالأ!مهوإفىثاللهطيإد!طإ"افيكونفيهف!نفخألظنر

ذ؟يكفىإنيوم!خفىنأنجرونومانأدنكماوأبئئكمأفؤلابئالصؤق

أدؤرتهفيدئتبلصاوسزئا!ئؤيخينكنمصإنلغصلاية

دأئقو(زي!ئمفنئايزوحثئكلعديحئمحزمالذىبغنىد!مو؟حلى

ئشتقيص!صرفىهلىاأغبدوبرورثجخليف(لئهإن!وأطيعونألئه

تاهـألئهالمأضارىهنمالألكقرمتهمعالسثأضعىفلئا5

ربخا!شدموتيأئاوأثهديأفهءاشاأدئهأض!رنخنألوارئوت

سورة31"!ألئفدبمعأصتبناألرئعولواتبفناأزئتبمماءامنا

53،.-45الايات/عمرانال

ألرشلىمئلامنضلتمذرسولمإلامر%أتفالسعحأقا:ومال

ء2
.75،:الابة/المائدةسورة51"ألطعاثم؟صلان!اناصمذيقةوأفي

ف!إدرذالقربوؤإلىوإوكهماءابةوأثممع!بمإننأوصلنا:ومال

05،.:الاية/المؤمنونسورة231!أومعين
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لكمو!ئينبانحكمةجئتكرفذ؟لبأتئننقسئج!أولئا:وقال

بمغدوودرلكلديفىهوأدئهان!ولجوءأفهفاتقر(يخرتخئلفونالذىبغض

منظم!إللذيففوئلىئثنهتممنالأخزاليبمضتف!ضشفير!ر3هدا

65،.-63:الايات/الزخرفسورة431،!أيصيؤيرعذالي

ئصذئااي!مللأرسولىإقيإترءبلبئنئم!يمابئجمسىظلألاء:ومال

بلأببئشصاءهملخأأخمد7اكهءئئدىمد؟،قيرسولىومبثنزاانؤرئزمنيدىبينء

6،.:الاية/الصفسورة611!أئينممحرهذا،لوأ

حبمأ!عيسنألىكماافوأنمارثرئوبمءانواالذبنإ!أكا:و!ال

هنظأ!ةئامتأدئوأنصارص.يلىاليئونظلأفوإلىأنصارىمنللواليتن

"!ظئرق،تبرأعدزلمعكءا%!اتنبن؟ينابمأت"كرتإئرهبلبف

14،.:الاية/الصفسورة611

عذلاظلوأاضترما%فيمؤلىالزصئلافهتحمغيؤم51:وقال

نقمتىإصزعيئجاننيعيسألنهتالإ.!ائنيول!طصأنتإئكلنا

أالقدفىألئاستكفرالندسبزوحأيذتثإذويدتكو!طك

مننخفقوإدنجبلوأفيوملؤرلةولخكمةأل!ئيعلننثدادوصقلأ

أئ!خمهوئبزئلإذقط!ولافتكوننيهانمنفخبإدفىالظئركهئ!الظين

عنثإفعيمءيلبقصففتد!ذي!ذقالمؤقئتخرمد!طهدقوا!ابزص

ئيف!سؤالمهدآإنمنهمنمرؤالذينفقال؟تيتشيئتهصإذ

االئاوأشهذءامئاقالمأهـويرسوليءامنوأأن6لىا!ن،لىأؤصيتل!)ذ

أنرئثبمنثنطبعهلمزبر؟ينبعبسالساربزنمالإ.!سنطمون

فالوا!مؤصبنصننمإنألنهأئفواظلألعن!م!ءئنمأثد!عليناينزل

هنطنهاونكونسدمعنامذ(قونعمطوبخاوتظميمثهاكل،صلأننييد

الئطءئنهأ!دصطيناأنزذرشأأ!ضع!يمإ!!عيى،ل!(لشهدين

تال!ألززيتنيخرومنتواثؤننائكوإبةوإضنالأؤباعيهالناتكون
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أصراأغذبه،لاعذا،أعذي!بانمنكغمديكفزفمنعيبهغمنرلها،قألئه

افدقلتاسنفت.أنتصيمأ.ذيعايىأفةنالىو)د!العئمينهن

لىليشهاأتولأنلى-بكونماسنخنكتالألئودونمنإئهتنوأكأ

نفهمذفىمااغلرولآنفم!ىفىماتغلمعلنتئ!ففدتفتمكئتإنيش

ربئألئهاغبدوأأن4صأعيتقما-إلالئمقفتما!اثنيو+ملمأنتإتله

علنهغالزميمىانتكنتتوفيتنىظئاف!هخدئتفااشهبهلجهغكنتورئ!كخ

ف!نكلهختغفرد!نعبادك!انهئ!تعذكمإن!شهيدثى،كلفىوأنت

جتلتمصدمهمألضدمينينفعئؤمألبمذأظل!!كيصأفئفيأنت

انفوزذلكعةورضواعهئمأفهئرفىأبابمفبماخلدينالأنئرتختهاهنصى

،!تد؟شنلمفي!وهويخهنوماوالأزمقألشمؤتهفكفه!العظئم

،.'511-901:الايات/المائدةسورة51

وألكنئثالنئؤذزدن!فىوجعقناوإنزهيملؤصاأزسفاأولفذ:وقال

برسلناءاثرهمعكقفتناثم!قسقونئئهئمو!ثل!ئفئدفنهم

الذبقلوبفىوجعلناألانجيلوائتئهمرمرإلنبحي!ىوتفعنا

رضو!اتفاءاءلاعلئهضكئتفاما6كدعوهاورهبانيةورحمةرأفه!ائبعؤ

عنهئمكثرأخرممزمنهتمءامنوأاتذينئاتينارعايتهأصقرعؤهافماألته

27(.-26:الايتانالحديد/سورة571(!فسقوق

وزهنه:نسبه-2

وأنهزكربا،بنليحبىمعاصرأكانالمسيحأنكيفرأيناولقد

أقوالحسبخالتهوابن،الأقوالبغضعلىيحيىخالةبنتابنكان

الكتابمولحسبهذايهوذا،سبطمنداودولدمنوأنه،أخرى

بيناختلافاوجدناالنصرانيةالمراجعالىرجعنامافإذا،المسلمين

هذينإلىنرجعأنونرى،المسيحنسببيانفيولوقامتىانجيلي
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ينعهيالذيوالسبط،ب!سرانيلالمسيحصلةعنفكرةلنأخذالمضدزيخن

النبين.سائرمنغيرهوبينبينهالقرابةوصلة،نسبهاليه

يسوعميلادكتاب:منهالأولالإصحاحفيإنجيلهفيمتىيقول

ولددهاسحاق،إسحاقولدإبراهيم.إبراهيمبنداودابنالمسيح

منوزارح،فارصولدويهوذا،وأخوتهيهوذا،ولدويعقوب،يعقوب

ولدوأرام،أرامولدوحضرون،حضرونولدوفارصثامار،

وسفمون،سفمونولدونخصصون،نخحصونولدوعئيناداب،عئيناداب

ولدوعوبيد،راعوثمنعوبيدولدوبوعز،راحابمنبوعزولد

التيمنسليمانولدالملكوداود،الملكداودولدوشى،ي!ئس

واسااسا،ولدوأبئاايئا،ولدورحنعام،رحئعامولدوسليمانلأورئا،

ولدوعزياعريا،ولدويورام،يررامولدويهوسافاط،يهوشافاطولد

منسى،ولدوحزقياحزقيا،ولدوأحازأحاز،ولدويوثام،يوثام

عندوأخوتهيكتياولدويوسئايوسئا،ولدوامرن،آمونولدومنسى

زرئابل،ولدوشألتيئيل،شألعيئيلولديكتيابابلسبيوبعد،بابلسبي

وعازورعازور،ولدوألياميم،آيياتيمولدوأبيهودآبيهود،ولدوزرئابل

ولدوأببودأببود،ولدوأخبم،أنجبمولدوصادوق،صادوقولد

يوسفولدويعقوب،يغقوبولدومئان،مئانولدوأليعازرأليعازر،

الأجيالفجميح.المسيحيذعىالذييسوعمنهاولدالتيمريمرجل

أربعةبابلسئيالىداودومنجيلا.عشرأربعةداودالىابراهيممن

ا:ا)متىجيلا.عرأربعةالسيحالىبابلسبيومنجيلأ.عشر

-.)17

سنة،ئلاثيننحولهكانيسوعابعدأ)ولما:فيقوللوماوأما

بنلاويبنمثثاتبنهايي،بنيوسفابنيظنكانماعلىوهو
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بنناحومبنعاموصبنمتاثيا،بنبوسفبنبنابنمنكي

بنيوسفبنشنعيبنمئاثيابنماثبننخاي،بنحشيم

بن،نيريبنسألعينيلبنزرئابلبنريسابنيوحنابنيهوذا،

بنأليعازربنيوييبنجميربنأنمودامبنمصمبنأديبنمفكي

بنيونانبنيوسفبنيهوذابنسمعونبنلاويبنمتثاتبنيوريم

بنيسىبنداود،بنناثانبنمعاثابنمينانبنمليابنألياتيم

بنأرامبنعئيناداببن،نخشونبنسلمونبنبوغزبنعوبيد

الوقا(.إبراهيمبنإسحاقبنيغقوببنبهوذابنفايىصبنحضرون

34 - 23 :.)r

)براهبممنالنسبسلسلةفييتفقاننجدهماالإنجليينوبمراجعة

هنالكوجدناذلكبعدالنسبسلسلةالىانتقلناإذاولكنناداود،الى

بنسليمانسلالةمنالمسيحجعلمتىأناذ.ظاهرةاختلافات

ولديورام:إنمتىومالداود،بنناثاننسلمنلوماوجعلهداود،

فيهجاءالذيالقديمالعهدفيجاءلمامخابفوهو8(:ا)مئئعزيا

أمصيا،ولديواشوأن،يواشولدأخزياوأنأخزيا،ولديررامأن

21و8ثانن)ملوكيوثامولدعزرياوأنعزريا،ولدهوأمصياوأن

متىأنيلاحظكما25(و24و22الأيامأخبار2و14و14و

العيالأسماءبأنالعلممعهذا)عزيا(فجعله)عزريا(اسمصخف

نوليةتاريخالجدولفيوس!نذكر،مشهورينملوفياسماءمتىاسقطها

بينالجدولفيمنهمكلمعنضع،اسرائيلأويهوذاملكمنهمكل

قوسين:
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قى)نجيلحسب

سلبحان

رحبعام

بياأ

آصا

فاظشايهو

اميور

عزرلا()ياعز

آحاز

فباحز

منسى

آمون

يوضيا

يكنيا

ضألثل

بلبازر

متىأنكذلكويلاحظ

.ييريبنانها

ولومامتىمنكلوذكر

ojla

لوما)نجيلحسب

5Iعامتوفي 0 Iنانانم.ق

متأثام.ق079عامتوفي

مينأنم.ق589عامترفي

ميام.ق9ههعامتوفي

f.عامتوفي jiltألياقم

يونانم.ق868عامتوفى

يوتم(.885jsعامتولى)أخزيا

يهوذام(.ق878عامتولى)يراش

سمحونم(.ق838عامتولى)أمصيا

يjلام.ق81.عامتولى

قاتم.ق7ه8عامىتول

بودبمم.ق14vعامىنول

أليعازرم.قVYIعامتولى

يوسم.ق796عامتولى

2Iمطتولى Iعيرم.ق

المودامم.ق46.عامنولى

تمم

أدكط

ملكي

نبركط3

ضايثل

زربابل

لوقا:وماليكتيا،بنسأنتيئيلأنذكر

يلاحظولكنشالعيئيل،بنزرئابلأق
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)أخبارلشألعيئيلالأخوابنفدايابنزرئابلأنذكرالقديمالعهدأن

91(.-316:الأولالأيام

يوسفإلىشأنتيثيلمنذلكبعدالنسبسلسلةتتئغنااذاإنناثم

،يعقوبهويوسفأباأنيذكرمتىوجدنا،الإنجيلينمنكلفي

ولدزرئابلأنمتىويذكر،هالييسمىيوسفأباأنلوقاويذكر

أسماءلناعذالقديمالعهدولكنريسا،ولدإئهلوما:ويقولأبيهود،

فيهجاءفقدوأبيهود،ريسامنكلفيهموليمىجميعأ،زرئابلأولاد

وأوهلوحشوبة.أخعهموشلوميةوحنتيامثسلأمزرئابلوبنو:يليما

و391:الأولالأيام)أخبارخمسةحسدويوشبوحسدياوبرخيا

المسيح،إلىداودمنالأجيالعددفيظاهراختلافوهنالك02(

وعددجيلا،وعشرونسعةوالمسيحداودبينالأجيالأنمتىففي

داودبينالزمنقسمناف!ذاجيلا،وأربعونواحدوقالعندالأجيال

منكلفيالأجيالعددعلى،سنةألفنحووهووالمسيح

مقابلفيسنةأربعينيقابلمتىنسبحسبالجيلكانالإنجيلبن،

لوقا.عندسنةوعثعرينخمس

ليأخذذكرهمنبذلاكانالعحقيقهذان!نحال،أيوعلى

نأولو،المسيحنسبفيالمسيحيينرايعنعائةفكرةالقارىء

لايوسفنسبهوالنسبهذابانصزحالإنجيليينمنكلأ

المسيحأ

أسهر،بسئةيحيىولادةبعدولدالمس!يجأنقنلمنذكرناولقد

جدهرأسومسقطيهوذامدنمنلحمبيتمدينةفيمولدهوكان

بعدكانتففدالنبيينخاتممحمدالكريمالرسولرسالةبذءأئاداود،

م(.)906صنةمعةوستبنسعالمسبحميلاد
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متىانجبلحسب

ثألتينيل

بلزربا

ابيهود

قيملياا

زورعا

,-!j La

أخيم

ليودأ

رزليحاأ

متان

يقوب

سفيو

المبلادي:بالناهـيخمحيسىالىنوحمن-3

النظراوجهةمنالمسيحنسببيتاوقدأما

603

لوماانببلحب

شألتينيل

بلزربا

ريا

حنايو

ذايهو

يوسف

سمس

ثيامتا

ماث

نجاي

حسلي

حرمنا

موصعا

ثيامنا

سفيو

ينا

ملكي

4JN

م!ات

ليها

سفبر

أ"نهفنرى،لمسيحية
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النبيينبغضزمنتحددالتيالتواريخبغضنذكرانالمناسبمن

الازتباطعنفكرةكذلكالقارىءليأخذ،المسيحيةمؤزخيرأيحسب

حسبهؤلاءبهمويؤمن،بهمنؤمنالذينوالأنبياءالرسلبينالزمني

التواريخهذهمنذكرهأفكنناماوسنذكر،كذلكالخاضةنظرهمونجهة

مريم:ابنعيسىالمسيحزمنإلىنوحولادةزمنمن

زمنهمعرفةيرادما

نوحولادة

صنة559ابنوهونوحوفاة

ابراهبمولادة

8أبيهسنكانعندما)سماعيلولادة lصنة

واهلهلوطونجاةلوطمومهلاك

اسحالىولادة

صنة06ابناسحاقكانعندمايحقوبولادة

سنة175ابنوهوابراهيموناة

سنة137العمرمنولهاسماعيلوفاة

ليئةمنيعقوببنراوي!نولادة

ليئةمنيعفوببنسمعونولادة

لئةمنبحفوببنلاويولادة

يئةمنيعقوببنيهوذاولادة

سنة19ابنوهوراحيلمنيحقوببنيوصفولادة

703

الميلادقبلالسنة

492

991

991

191

918

918

AV?

182

177

Iva

175

175

175

174
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زمنهمعرفةيرادما

راحيلمنيعقوببنبنيامينولادة

سنة.18ابنوهو)سحاقوفاة

صنةا7Eابنوهويحقوبوفاة

سنة11.ابنوهويوسفوفاة

عنة37Iابنوهولاويوفاة

هارونولادة

موسولادة

سنة123ابنوهوهارونوفاة

1.ابنوهوموسىوفاة Yسنة

)صموثيل(اسرائيلبنينبيولادة

اصرائيل(بني)نبيصموئيلمنملكأاصرائبلبنيطلب

داودولادة

جالوتداودمتل

صنة89ابنوهو)صموئيل(اصرائيلبنينبيوفاة

سليمانولادة

شة07ابنوهوداودوفاة

سليمانوفاة

الياسظهور

الكاذبينبعلأنبياءيقتلالياس

الياسموت

دثقالىاليعانتقال

البعوفاة

يون!ظهور

ناصرنبوخذيدعلىأورثليمخراب

الرومافىالتقويمحسببالنبوةزكرياظهور

الرومانيالتقويمحسبيحصولادة

الرومانيالتقويمحسبعسىولادة

نبيأيجىظهرر

عيسىمعيحصتقابل

)يحيى(ليوحناهيرودسقتل

الميح(أنهظنالذىالرجل)وصلبالمسيحاخناء

المحوفاة

803

الميلادمبلالسنة

1731

1716

9168

1635

9161

1574

1571

1452

6901

8501

Y101

5701

1533

759

مرببأ229

809

698

884

983

تقريبأ823

OAA

26

27

92
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المسيح:رسالةنيالعقائد-4

اللهأرسله،إسرائيلبنيأنياءاخرمريمابنعيسىالمسيحكان

جاءالتيوبالتعاليم،إليهمأنزلتالتيبالعرراةليذكرهم1("خاضةاليهم

التيالصحيحةالعقائدلهموليبينوالأنبياء،الزسلمنسبقهمقبها

كتبوذكرت،الفاسدةالباطلةالعقاثدمنغيرهاواعتنقواتركوها

الذينعنلمروقهم)3(والفريسيين)2(الكتبةيوئخكانأتهالنصارى

لهميقولفكان،سلطانمنبهااللهانزلماورثوهابتقاليدوتمسكهم

فيتأكلونلأنكمالمراؤونوالفزيس!يونالكتبةأيهالكمويلمثلا:

.والعميانالجفالأيها...صلواتكمتطيلونولعلة،الأراملبيوت

أيهالكمويل...القربانيقذسالذيالمذبحأمالقربان:اعظمأيهما

،والكمونوالثئبثالنعنعتعسرونلأنكم،المراؤونوالفزيسيونالكتبة

العميانالقادةأيها...والإيمانوالرحمةالحق،الناموسأثقلوتركتم

أولادالحئاتأئها...الجملويبلعونالبعوضةعنيصفونالذين

إلخ)4(....جهنمدينونةمنتهربونكيفاالأفاعي

العقاندجميعاالقرانفيجاءثكماعيسىرسالةشملتولقد

الضالة)سراثيلبيتخرافالىالاأرصللم:مالأنهالنصارىكنبفيجاء)1(

00013.)سرائبلبنيالىةورصولأ:القرانفيتعالىومال24(:15)متى

94،.:الآية/عمرانالمورة

الدينية،الكتبنخالأصلفيوظيفتهمكانت،الناموسيون:لهمريقال،الكته)2(

ويهذبونالضربعةويفرون،والفنونالعلوممطالعةالىيصلأكثرهموكان

الشعب.

حكماء(كئروكان،الحامةونفذسهماليهود،بينالطوانفأعظمهمالفزشيون)3(

كلاميعتبرونمابقدرالمشابختقاليدبعتبرونوكانوا،منهموالكتبةالة

عليه.فضلوهاورتجما،الناموس

33.و24و23و91و23:14متى)4(
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قأالقارىءوينمعطغ،المقامهذافيوسنذكرها،الدينفيالأساسية

الحقائدجميعبغد،ف!يماسنذكرهاالعيالكريمةالاياتمنينشخلص

والعوكلوأوامرهالثهكقدرةبالئؤحيد،يمصلمامتها،الأخرىالفرعية

كالذنب،الأساسيةالعقائدتحتيتدرجماومنها،وغيرهوخشيتهعليه

وغيرها.والجزاءالشيطانوفتنة

:والمعجزاتوالرساللأوالوحدانيةالربوبئة)1(

الخالقووحدانيةبالربوبيةالإيمانهوالمسيحاليهدعاماأؤلإق

بهنطقماأؤلالدعوةهذهوكانت،والمزسلينالأنبياءبرسالةوالإيمان

191!،نج!تاوجلنىاممننيءاتنىالئهتجدإفئإقالالمهد:في

إلىالناسيذعوأقذلكبعدهضهكلوكان03،:الاية/مريمسورة

هوالفهأنلقومهيبينوكان(،)1سواهدونلهالعبادةوتقديمالثهطاعة

لهميذكروكان،لالههموملكهمالناسردثهوالفهوأن،ورئهمرئه

إلىيؤذيالذيالقويمالسبيلهووالألوهيةبالربوبيةالاعنرافأن

!آلحكمةجئن!فذفالبالبئننظعبسئج!إولنا:نعالىمال،النجاة

ليقهواللهإن!والجو2أدئهبمئفو(فيرتخعلفونالذىئغضلكمو!نين

جمبعهاالدنبابحطهأنالمسبحعلىعرض)بلب!قأقالسبحببنكنبفيجاء)1(

لي.وسجدتخرزت)قجميعهاهذ.أعطيك:لهومال،لهسجدهو)ن

دابا.تجد،الهكللرفيمكتوبلأنهضيطانابااذهب:يسوعلهمالحيثني

تصزحالنصارىكتبنيجملةوهنالك01(و49:)متىتعبدوحد.

وهي،المسيحمنصدرت)نها:ميلالجملةوهذ.ظاهرأ،تصريحأبالوحدانية

فيالذيواحدأباكملأن،الأرضعلىأبألكمتدعواولا:مالأنه

داتنا9(23:)متىالمسبحواحدمعفمكملأن،معفينتدعواولا،السماوات

كان)تماالمعيحأنوهيمنها،المقصودوبيانالجملةهذ.توضيحلنستطيع

الله.رصولالمسبحوأناللهالاالهلا:قولالىيدعوهم
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/الزخرفسورة4314!سشفبرسزفىهدابمغئئماوربو

64،.و63:الايتان

رسالته،لإثباتالمسيحيدعلىالفهحققهاالتيالمعجزاتومن

إحياءمعجزةوتوتهاللهقذرةوبيانبالثهالإيمانإلىالدعوةفيوصدقه

مول!فيعيسىعدهمماذلكوكيروالأبرصالأكمهدابراء)1(،الموتى

فيهف!نفخالطترثخةصألظين!ت-أضلقأقي100:لقومه

أدنوبا!المؤقئوأشوأنابر!ىالأضمهو؟فىثأفهيإذنطإ%في!ن

كننرإنلغلابةدلكفىإنيون!خفىنذضرونومانأثونكماوأنبئي

أخلقأقزئخنمننبايزجمتكممدأقإنوهيلبنىإكورسولائؤشب

وأفيثالئابا!طنماافيكونفيهف!نفخألظتركةءألظينئف!م

فىتأيخرونوهاتأءكلونبماوأنبئكمأللوبا!انمؤقوأ!وأفانجرعىالأضه

ئفلماومصذظ!ئؤمنب%كنترإنلغصلايةذيكفىإنيوت!خ

ئايزوضتكلعديصئمصزمالذىبقعقلحمولأصلألؤرلةهفيدئ

هدافأغبدوبرورئجئم!فيألئهإن!وأطيفونألئه،ئقوازبخئمنن

51،-94:الايات/عمرانالسورة31!!ثستقيصسزفى

ك!لياس،السبحتبلالموتىاحيامناللهرسلبقأنوالنصارىالبهوذيؤمن)1(

بعدعظيمأجثاأحيىحزميالأنوذكرواعنهما،الكلامعدمذمناكماواليسع

هيالحادثةهذ.أنونرخح01(-ا37:)حزميالعظامأأفراد.أصبحتأن

وهمدبارهمهنخرجواالدينالىنرأألم:قولهفيتعالىاللهذكرهاالني

الناسمحلىنضلللواللانأحباهمثمهونوااثهلهمل!الالموتحلرألوف

المرنجحومن243،:الابة/البقرةسورة21بسكرون،لاالناسكعرولكن

)سرائيل،بنيأنجياءمننبيأكانحرقيالأنالمسلينموزخيبعضعند

الفرفيحشدتومد.،.مقه7هالى..مق95هصنةمنرصالتهوامتدت

الوامع.عنبعيدةخياليةأخباراالقديمالعهدفىباصمهالمسمى
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هوالفه)1(ب!ذنالمعجزاتهذهيقعلأئهالمسيحقولأنويلاحظ

تثبتالتيالمعجزاترسيهمعيرسلاللهأنإلىانظارهمللقت

تتسفطلاحتى،بهمالفهمنرحمةدعوتهإلىقلوبهملتطمئن،رسالته

.الهلاكإلىفتقودهمبال!وء،الأئارةالمسعليهم

الإيمانوجوبرسالتهفييخملكانعيسىأنعلىوالدليل

كانكما،موسىبرسالةالتصديقالىدعوته،والنبيينالزسلبجميع

تعالى:قولهفيجاءماوهو.البيينخاتممحمدبرسالةالعصديقيوجب

منيدئبينتمائصدئا)ي!أللآرسولىإقإ!ترلميلئبنىم!يمابنجممىظلألا!

الاية:/الصفسورة.6111.أتهدلااكهبمدىمن،قيرسولىومبعثزاانؤرلة

مصذئاعشيمأبقبحيسىءاثرهمكلأوقئينا:تعالىقولهمنيؤخذماومنه6،

منيديهتينئماومصذئاونورهدصفيهمجيلا3وإتيئهألؤرلةمنيدئهبينئما

46،.:الايةالماثدة/سورة51!"ئنمئتينومؤعظةوهدصال!ؤرلة

اماميديهعلىتعفدوقد،بيحيىيؤمنبانهالنصارىوتععرف

مالأتهذكروافقد،وبالعوراةبموسىيؤمنوبأنهقذفنا،كماالناس

للكاهن،نفسكأراذهببللأحد،تقوللاأنانظر:سفاهلأبزصيى

وقالوا:4(8:)متىلهمشهادةموسىبهأمرالذيالقربانوقذم

جلسموسىكرسيعلىقائلا:وتلاممذهالجموعيسوعخاطبحينئد

ناحفظوهتحفظوهأنلكمقالوامافكل،والفزيسيونالكعبة

.23()متى...وافعلوه

انمايديهعلىأتتالتيالمحبزاتبأنالمسيحاعتراثالنصارىكئبفيجاء)1(

هذ.رأواحينماالناصأنفيهاوجاء27(:11)متىاللهعندمنهي

للعادةالخارمةالأفعالهذ.مئليحققالذيالخالقبقدرةاعترنواالمعجزات

الفةومضدوانعجبراالجموعراىفلما:متىمولذلكمنالبثر،يدعلى

8(.9:)هتىهذا.مثلسلطانأالناسأعطىالذي
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والنار:والجنةوالقياهةالبعث)2(

رسالاتفيجاءتكماالمسيحرسالةفيالبعثعقيدةوجاءت

ذإصبيأ،المفدفيكانمتذالعقعدةهذهأغلنفقد،النبيينمنكيره

191!،خاأشاويؤمأموتويؤمهـلدثيؤمفىأواالئصنم:قال

33،.:الاية/هريمسورة

هذهفيعافةالانسانيوجداللهأنتبعنالكريمةالايةهذهاق

بطريقوجدخاضةالمسيحوأن،والولادةالتناسلبطريقالدنياالحياة

،الناسكلتكوينعناصرهيتكوينهعناصروأنذكير،غيرمنالولادة

أاتالبغاء:منمريمأئهبراءةعلىالحخةهوالمفدفيكلامهوكان

فيكونكنلامالثر7شامنط!ادممحثلأدئهكدعيعىمثل

فيأؤجدهكمااللهوأق95،)1(:الاية/عمرانالسورة31!،

وأتهالبشر،كسائركذلكييةسوففإنه،بثترفيج!نبممنالدنعاهذه

عنمستقبلاخروجهتعنيلاالشاذةولادتهوأنمعلهم،كذلكسينعث

فيعيسىفمعلىجرىوماجميعأ.البص!ريةعلىاللهقذرهالذيالقدر

أنهسكلاالتيالبغثلحقيفةإعلانهوالكريمةالايةهذهفيالمفد

نأسكولامزيم،قؤممنحعنئذعيسىسمعمقكلبهاامنتد

يلوذماكلإلىالمفدفيبهتفوهالذيالمسيحكلامنقلواهؤلاء

فلالبغضهم،اوللمخاط!بينمفهومأكانالبغثلقظانوطبيعئبهم،

برسالةمؤيناكانمئقالبغثعنشيئاسمعأنهمنالبنضهذايخلو

وزكريا.كيحضمبل،منالنبيين

فيوجدناأنناالا،ماغيرأمأوأببلااللهخنقهالنامىمنأحدأأننعلملا)1(

نأ،م63صنةلىلطاليةنيكتبهابولق)ن:ميلالذيالعبرانيينالىالرصالة

بلاأمبلاأببلاكان،ابراهيمعهدفيوجد)نه:قيلالذكطقضامفيهي

3(.7:)عبرانبين..حياةنهايةولالهأيابمبداءةلانسب،
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تكليفهبعدالبغثبعقيدةيتعفقماكلالمسيحيفث!راقوطبيعيئ

بالفهامنفمقوالنار،الجنةعقيدتيرسالتهسملتوبهذا،بالزسالة

النار،دخلبذلككفرمقوأفا،الجئةدخلبرسالتهوامنرسولهوائبع

أصلالجزاءدارفينارأوهناكجتةهنالكبأنالايمانأقسكولا

منفزدكليعلمحتىلبيانها،النبئونبعثالعيالعقائدأصولمن

عدميذعيأقيصعطيعفلا،الاخرةالحياةفييتعظرهسوفماالناس

ثوابه،فيرغبةالذفيعبدونالمؤمنونيخذروحتىوقععلإ.بذلكعفمه

أحدأ،ربهمبعبادةيشركونولاعبادتهفيويخلصون،عقابهمنورهبة

تعالى:مولههذا،كلتب!ليغمنعليهماأذىالسيحأنعلىوالدليل

يشركمنإنمورئجنمر3أدنهين!بلوا،ضر+هيلبئئالمسخ..ومالة

أ2أضاصنللطلمبوماألنارومأوئهالخةطهألئهصزمفقذ!أفه

72(.:لابةا/المائدةسورة51

والانجيلالعوراةمنكلاأنالكريمالقرانفيلناالقهذكرولقد

فيجاءوأنه،القرانفيبغدفيماذكرهاجاءكما،الجئةذكرفيهجاء

جنةاللهسبيلفيالمقاتلينوعدتعالىاللهأنالمنزلةالكتبهذه

ن!نهم،واموالهمالذتياهذهنيحياتهمفقدواإذاوآنهمالخفد،

كانمايعدلامافيهاوسينالون،الجنةفيالحقيقيةالحياةسيحعون

أشزئأفهةإن:تعالىقولهفيهذاوجاءمذكورأ،شيئأالدنيافيلهم

سبيلفىئئئدرتالجئةلهريأتوأئولهمأشسثزالم!صبت

وأفؤاننجيلوأفيألؤرلزحما"تلخووفداوبمنلولتفيفعلونأدله

JM:الاية/التوبةسورة01.19أدئؤمىدعئر:ءأؤفومن

القيامةببوميتعلقمابكلوفاتهقبيلالناصقالمسيحذكرلقدبل

وأكد،الفهطاعةعنالخروجمنوحذرهموالنار،والجنةوالحساب
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اللهذكرهبماأخبرهمأ؟لهونغتقد،معهمحياتهطواللهمذكرهمالهم

كإورافعكئتوفيثإقيعيسأفهظلةإؤ:موتهقبلمناليهوأوحاه

يؤسإككزوأالذدىفوق(!شعوكالذفيوبعلىصزواالذيئمفومطفرك

بمما!تتلفونفيهكنئصفيمابننكم،خحمهزبمحنمإكثزأنصمؤ

نصرشئنلهصوماوأ!خرؤالديافىشديداعذابمفلاعذبهخكؤو(الذين

يصي!وأدئهأ!ربخفيوييهضأدضئضيوصعمدوأءامنواالذيصوأئا!

157.-55:الايات/عمرانالسورة31(!الظ!ين

رسوله،عيسىبهاالذخاطبالعي،الكريمةالاياتهذهإن

بهخاصقفيهامافليسقؤمه،عناخفاؤهاالمسيححقمنليس

بينحملتإنهاإذجميعأ،إليهمالمزسليخصقفيهاماانبل،وحده

ورحمته،اللهوخشية،والعقابوالثوابوالحسابالاخرةعقائدثناياها

باللغةالاياتهذهتلاالمسيحأنقدفنا،كما،يقينيعلىنحنولهذا

عليه.نزوبهابمجزد،مومهإلى،إليهبهااللهيرحيكانالتي

الوحي:3()

يخبرأنفطبيعي،بالوحيالايمانكذلكالمسيحرءسالةوتفممل

لهميبلغهاالتيالعاليموأن،اللهعتدمنإليهيوحىأنهقومهالمسيح

فيالصيحالفهوذكر،رئهمناليهبهايوحىانماجمتده)1(،منليست

كع!،ثيكأؤختنأةإنا:قولهفيالنبيينمناليهميوحىمنجمقة

يعظهمالذيالكلامأنلقومهيقولكانالسيحأنالصارىكتبفيمذكوز)1(

فكان،اللهمنوحيهيبلعند.منليستعنها،يخبرهمالتيوالأخبار،به

04(8:)بوحنااللهمنسمعهالذيبالحقكلمكممد)نانوأنا:لهميقول

)يوحناأرسلنيالذىالأببلليلي!تسمعونهالذيوالكلام:مولهوثله

14:.)24
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د!شحقو)شنعيلإنرهيصإلى6وأؤضتنأبت!مهمنوألتببقلؤجإكأؤضينأ

اخرالى163،:الايةالنساء/سورة41.".وعيم!ئوألامنباطويعقوب

الكريمة.الاية

والجن:الملائكةبوجودالإيمان)4(

بوجودالايمان،المسيحرسالةفيجاءتالتيالعقائدجفلةومن

بانبرالفهكففهاداذا،اللهتعصيلاخاضةمخلوقاتوانها)1(،الملائكة

هممنهمالعصاةوأن،الجنبوجودوالإيمانتردد،غيرمننفذته

.الناسصدورفيتوشوسالعيهيالشياطينوان)2(،الشياطين

نفسههوأنهفهو،المسيجرسالةفيالملائكةعنجاءماأما

الملكبكةمالميإ).:مربمأئهالملائكةبهابسرثالتيالبشرىكان

الذيخافىوجيفامرئيمابنعيمىانس!هحاستمهئنهبكلمةيبشركافهانئمرليم

تالمزإلك45،:الاية/عمرانالسورة31!،ائمز!ينومنوألاضة

النلمبلنملهعكوأ!طفنكوطفركاضطفنكافهإنيمريمانمحبحه

42،.:الاية/عمرانالسورة31!"

فيجاءمافهو،المسيحرسالةفيالشيطانعنجاءماوأما

وشوسةمنمريموانجنمريمانجنتهاالفهيجئبأنعمرانامرأةدعاء

أغكوافهأتقوضشهأإقىرم!،لتوضفتهاةظنا:تعالىقال،السيطان

هثلفيالملائكةذكرالمسيحان:وبقولون،الملائكةبوجودتؤمنالنصارى)1(

ملائكةولاأحدبهايعلمفلاالساعةوتلكاليومذلكوأما:الساعةعنقوله

36(.24:)مىوحدهأبيالاادماوات

ابليىذكرذلكومن،كتبهمفيثئىمواضعفيالثاطينالنصارىوذكرت)2(

اببكموشهوات)بليسهوأبمنأنتملليهود:المسيحمولعنروايتهمفي

44(.8:)يوحناتعملواأنتريدون
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وبرقننهايثفيذهالماقيمريصسننتهاوإفى،صياتقألذءوثنسوضعث!م!

36(.:الاية/عمرانالسورة31!أأ!بيصألشظقمن

مريمابنعيسىالمسيحوولادةوولادتهاعمرانامراةمصةان

فيموجودةتكونأنبذلا،والشيطانالملائكةذكرمنشملعهبما

ماببغضوللايمانوالاعتبار،والعظةللعلم،عيسىأوييهالذيالانجيل

القضةهذهتكونأنعجمبولاعقائد،منالقضةهذهفيجاء

النبيئعنأخبارأيذكرنفسهالكريمالقرانف!ن،الانجيلفيموجودة

فيوجودهمنبذلامماذلكوغيروأنصارهوأصحابهونسائهوكزواته

الله.ساءماالىكفهاالأجيالليهديسيبقىالذيالكماب

أحدامنلمالولاهمااذ،واجبةعقيدةالملاثكةبوجودوالايمان

اللهيكلفالتيالمختلفةوبالوظائفالموتبملكامنولما،بالوحي

له.الملائكةوسجودادمبقضةامنولمابأدائها،الملائكة

لكلضرورفيأفزوالشياطينالجنبوجودالإيمانوكذلك

ووسوسيماتضليلمنالشيطانبهيقومبماامناذاالمسلمف!ن،سن!ليم

منوتمكنه،عزيمتهتقؤيالتيبالطاعاتللعزؤدفرصةعندهكانت

دائمأوكان،متهحذرهأخذ،عدؤهعرف)ذاالمزءفإق،عليهالتنفب

وغواياته،وحيلهمكايدهمنوالتخلصلمقاومتهالاستعدادقدمعلى

الخفتيبقضةعفمعلىالمؤمنليكون،واجحثالشيطانبوجودوالإيمان

قومهعزفمذإلارسوليأونبيئمقماأنهيقينيعلىونحنالأؤلي،

اللهوتوغدهإبليسوعصيانلادمالملائكةوسجودوزؤجهدمابقضة

المخلصين.الثهعبادإلا،أجمعينالناسب!ضلال
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والعشرونالثالثالمبحث

التؤحيددينالإسلام

وتواترهمالرسلوتعاثب

الذيالخالد،الثهدينهوالإسلامأنالمنحثهذافيوسنبئن

علىالفهفرضهالذيالذينهوالدينهذاوأن،سواهالفهيقبللا

والإبراهيمواللىابراهيمونوحوادري!!ادمبهجاء،خلقهممنذالبشر

النبئون،بهجاءالدينهذاوأن،النبيينخاتمبرسالةتثموأنه،عفران

لاالتيالخالصةالوحدانثةإلىبدعوائذيالوحيدالدينهولأئه

والأحكامالصحيحةالعقانديشملالذيالذينوهر،ش!زكأذنىيشوبها

فيالناسأحوالبتغئرأو،المكانأوالزمانبتغئرتتغئرلاالعيالعامة

ألوانهماختلفتمفما،الأرضونجهعلىالإنسانيةحياتهمسلسلة

فيوثقافتهموحرفهممهنهمتغيرتومفما،وبيئاتهمولغاتهموأجناسهم

بيئعهمتنايمب6نهامغتيقوهايغعقدوضععةأديانفهنالكالدتيا،الحياة

بيععهمتغثرتماف!ذاالمحدود،مجتمعهمأفرادعقولوتلائم،الخاضة

عليهموضاقت،الحياةعليهمتعسرت،مجتمعهمعنبعيدأونزحوا

فيالاندماجعنعاجزينأنفسهمووجدوا،رحبتبماالأرض

وعبدةالتماثيلكعبدة،العالمهذاعنغرباءوكأئهم،الانانيالمجتمع

معتتفقلاالتيالباطلةالمععقداتذويمنوغيرهمالجنوعبدةالنار

والأباطيل.والأوهامالخرافاتمن،السليمالإنسانيوالطبعالفطرة
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بعقيدةالذبعثهمقدالنبئينجميعأنالمئحثهذافيسنبئن

القرونممزعلىوالإنسانيةالبحمرئةمعتعلاءمكانتالتي،الاسلام

وتغثر،الزمانتقلباتمنوبالزكم،البئاتاختلافمعوالعصور،

جيل.بعدوجيلاقرنبعدقرنأالناسعقليات

بفضلهتعالىالفهأنكيف،كذلكالمبدبئهذافيوسنبعن

بهمتعبث،الجهلظلاماتنيخفقهيتركأقيث!ألم،وكرمهورخمته

ويسيطر،السياطينبهموتخلو،والثمهواتالمطايعوتضفهمالأهواء،

على،والمزسلينالأنبياءاليهمنأرسل،والأغراضالمطامعذووعليهم

بالتعاليمويمدونهمالرساد،سبللهميبعنونوالعصور،القرونتوالي

نأيسعطيعونالعيالضالحةبالأنكارويزؤدونهم،عزيمتهمتقؤيالعي

وبينوالنور،الظلامبينالتمييزعلىتساعدهموالتيبهديها،يهتدوا

يؤديالذيالمغوفيوالطريقالمستقيمالطريقوبين،والضلالالهدى

والدمار.والفشلالهلاكالى

:الاسلاماللهمحندالذبنان-1

:الإسلامعليكانواتبلههنوالرسلنوح)1(

والرسلنوحأأنالكريمكتابهفيتعالىاللهبئنولقد

مصزخهذاوأنالاسلافي،الدينيغتيقونكانوامنلهمنوالنبيين

علنهخةهـوأتل:النبيينخاتمالكريمللرسولتعالىمرلهفيبه

ياينتىويهيرىئقامىطبئكبركاناتيترترلفؤمرفالم)ذدؤجنبأ

علتنمأنيبهنميكقلائزوث!كاكنمأتيكنمفمانجعواتوحنتأفهأفهـفعلى

أنج!ئنسأب!نمانوليتزف!ن!ننظروبؤولاإكأف!ش(ثزغنة

101"!المنعلبنهى31نأنوأمزثأدنهطا،(قيىالآ

72،.و71:الايتانيونعى/سورة

931
http://kotob.has.it



سورة1.1،ألم!مينهىأكونأنإوأمزث:نوخمولفيلاان

وأن،قنفهكانمقدينكانالإسلامأنعلىلدليل72،:/الايةيونس

:قالإذ،النبيينوخاتمالثهرسولمحمدهقالماعينهونوحقالهما

يثئبولمهـ!لصزمهاانذىانفدةهدءرثأكبدأنأمرث))تما

فقد19(:الاية/النملسورة271!"اتئ!لمينمنأكوتأنوأمرت

المؤمنينمنسبقوهكالذينالمسلمينمنيكونأنالنبيينخاتمامر

بعدمنوالنبيين،نوحقنلمنوالنبيينكنوح،الإسلاميالدينبرسالة

بغد.كماسنبئننوح،

(T)نوح:بعدالاسلامرسالةحملهفنكانابراهيم

بعدمنالإسلاميالدينرسالةحملممنإبراهيمكانولقد

إهـ:نوحقصةالصافاتسورةفيذكرأنبعدتعالىقالفقدنوح،

ثم83،:الاية/الصافاتسورة371!(لإلزهيرشيعهمنوإت

لاقالإذالضلحينلمنالأخرصفىوإفيألذيأفىاضطيته.ولقدإ.قال

الابتان:/البقرةسورة21!"الفلمبنلرلقأش!ضتقالىأشلغ7رفي

131،.و013

ابراهيم:هعالإسلامرسالةيحملاسماعيل)3(

قولهوهو،إبراهيمأبيهمعالاسلامرسالةاسماعيلحملولقد

إتكمتآلقئلرئنادصإتمنعيلأليتمنألقواعد)ننثصئرءأو!:تعالى

لكئئلصةأئةذزيختنأهـهنلكمش!مئنو(ضتا!رئاانعليصألشميغأنت

/البقرةسورة21،!ألرصيص(لتؤ!أبأن!إئكطئن!ون!ثفاسكاوأرنا

.،128و127:الابنان

الاسلاهي:الدينهولوطدين)4(

)براهيم،بهامنالذيالإسلاميبالدينامنلوطأأناللهوذكر
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الاية:/العنكبوتسورة192(..لو3ل!ثامنةه:تعالىمال

فيتعالىقولهفي،الإسلامهولوطدينبأنتعالىالثهوصرح26،

غيريخهاوعذبمفا!المؤمنينمنيخهاكانهنإأضضا:تزيتهإهلاكمناسبة

36،.و35:الايتان/الذارياتسورة511!!السئلل!فنبيتخ

صنملمون:والأسباطويعقوباسحاق)5(

أضطنئأدئهإنيبتىويعقوبئبيوإنرهربهآةووضى:تعالىتال

حضرإدسهدآءكنتغأتم!فشديونوأشصإ؟تموتنفلاالذينلكم

والهالفكنفبدقالوأبقدىمنتفبدونماالنيهقالإ!أئمؤتيعقولي

12!!م!عل!ونلاونخنوصهاإل!وإشحقدانممعيلإنزهضءالمابك

133،.و132:الايتانال!بقرة/سورة

مسلما:كانيوسف)6(

:قال،الإسلامعلىيميتهأنربهيدعومنعلمأيوسفوكان

ألئمؤتفاطرالأصادييتأويلمنوعقئتنىائمالثمنءائثئئئذرلث51

يألضلبوأصلحقنىم!ئادؤفنىوالاخر!الذئياقرلقءأنتوآلأزمق

101،.:الاية/يوسفسورة121!أ

:الاسلامالىقوههيدعووسيه(7)

مال،قومهإليهويدعوالإسلاميالدينيععنقموسىوكان

فرغؤنئنصفيث4مؤمرئندبرئهإ،لموس!؟امن5أفمأ:تعالى

المئرفين!لمنو)تبماأفازفيفىلعالفزعوتور)نيقعنثرأنوم!يهض

،!ئشلمبنكنئمإنتوكو3فع!نهيأفهامننم0كنتمإنبفوممومىومال

84،.و83:الايتان/يونسسورة11.

بهاجاءالتيالإسلامبرسالةآمنوافرعونسحرةأنالفهبئنولقد

!باإكإتا100:بالتقعيلهذدهمحينلفرعونقالوااذا،اللهرسول
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افرش!رئهجإئالتارننابايفءامئاأت،،متاننقموما!فقلبون

و125:الايتان/الأعرافسورة71!،مضمينوتوئاصئنبمعفعنا

.،126

إلاإلهلاأت!ءافتقال..):الغرقأدركهحينفرعونأناللهوذكر

.0،9:الاية/يوسفسورة1.1!أنم!لمينهنو!إترءيلبوبميهءءانتانذى

:الاسلامالييدعوناسرائيلىبنيأنبياء)8(

وهو،الإسلاميبالدينيدينوناسرائيلبنيأنبياءأنالئهوذكر

انذينالبئوتبهاتجكمولؤرهدصفيهاالؤريةأنزلناإإتا:تعالىقوله

اللهكئئىمنافشخفظوأبماوألاخباروالرنجنيؤنهادوالفذينأسئلموأ

الايةوتبئن44،:/الآيةالمائدةسورة151شهدآةعليهو!انوأ

مسلمين.كذلككانواوالأحبارالرئانيينأنالكريمة

:الاسلامالييذغوانوسليمانداود)9(

الاية:/النملسورة271.،.داودسلتننأونثةتعالىقال

الىيدعوهماليمنأهلالىبعثسليمانأنشأنهجلذكرثم16،

أرسلهارسالةفيوذلك،الخالصالتوحيددينالإسلاميالديناعتناق

منللصمشيصنإون.إ.وقومهاةهيكانتاذسبا،ملكةملكعهمإلى

"تقتدونلافهمالضميلعلأضذهتمأغنلهئمالشثطنلهموزئينأدئهرر

هذهتلثسبأملكةأنالذوأخبر24،،:الاية/النملسورة271

منإن!!كريمبهئب)كألفىإفىآلملؤأيماكاإقالتقومها:علىالدعوة

،!مئطصينوألزقفىلغلوأا،!الزصرالزضناللهبتصوإن!ئميتئن

سبأملكةأنتعالىالفهوذكر31،-92:الايات/النملسورة271

وأ!ئلئتءنفحىظدمتإقرسثأقالت:الاسلاميالديناععنقت

44،.:الابة/النملسورة271"انعئمبنرثدنهسلنئن
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الاسلاهي:الديناعتناقالىيدعوالمسع)15(

فكان،الإسلامبرسالةمريمابنعيسىالمسيحتعالىاللهوأرسل

بالخالقالاعترافعلىالمؤسس،الدينهذااععناقالىمومهيدعو

الكقرمهمعيسىأحشةهـ!ا:تعالىمالذكرناكما،ووحدانيته

وأصذلأفهءامئاألئهأنصسرنحنظهـائ!اليئوتأمهالمأضارىهنمال

معأصتئناالرشولواتبعناأزئتبماءامنارشا!ضلموتيأئا

53(.و52:الايتان/عمرانالسورة31،!اال!فديف

الدينباعتناقالحواريينإلىأوحىالذيهوأنهتعالىاللهوذكر

هـوبرسولىامنوأ0انالواليلن،لىأؤتجثأداذ:فولهوهو،الاسلامي

111(.:الاية/المائدةسورة51!أمسط!ونيأشاوأسهذءامئاتالوا

الإسلاميالدينالىالناسيذعونظلواالحواريينأنوطبيعيئ

وظلكفر،مقمنهموكفرامن،مقمنهمفامن،المسيحوفاةبعد

الاإلهلاالذيبالثهمؤمنين،الإسلاميللدينمعتنقينمنهمالمزمنون

العقيدةهذهيتوارثون،الحقيقيالتوحيددينعنيحيدونلاهو،

النبيين.خاتمزمنلحقهمحتىجيلبعدجيلاالصحيحة

:القراننزولحتيالاسلاماستمرار)11(

يؤمنونقوموبقاء،القراننزولحتىالاسلاماستمراروأما

اليه،ودعوا،والحوارئون،قبلمنالمسيحاغعنقهالذيبالذين

فيدذ)1(؟النبيينخاتمدعوةفيهبدأتالذيالزمنحتىذلكواستمرار

منوهو،رئاببنأرلابالقراننزولقبلبالفهيؤمنكانمئنبائهتيل)1(

بنوورقة،الراهبوبجيرى،عشىدينعلىوكان،ثنمنالفشىعبد

الله،رسولمحمدزوجخدبجةعمابنوهو،العزىعبدبنأصدبننوفل

بالجنة،المثرينالعئرةأحدزيد،بنصعيدأبووهرنفينل،بنعمروبنوزيد

ساعدةبنوقى،بالامالنصارىقتله،الخطاببنعمرعمابنوهو

بعيض.بنعبىبنيمنوهوغيث،بنسنانبنوخالد،الايادي
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الذبن!بدبهروتلحلهغالفؤللموضفناولقذأ!:تعالىمولهعليه

يه،ءامتافاالواطنهنمبلىطدا!بؤمؤنيدقمتت!منا!متبايخفم5

القصص/سورة81"!مئلمينمبلهءمنبهأإئارث!منالنئإثه

صبروابمائزتينأتجرهمئؤشنإأؤلهك:تعالىقال53،-51:الايات

ألئغوصسممواوإذا!ينفقوترشنهئموعئاألئئةيألحسنةوي!رئن

الئهديننبئقلاعييهنمسلئمأضبكزولكمأكلناباونالواأغرضوات

55،.و54:الايعان/القصصسورة281،!

:القراننزولقبلبالاسلاميديقكانهنالجنمن)12(

يدينكانمقالجنمنأنالكريمكتابهنيتعالىاللهوذكر

ينزلأنمبلمنوعيسىموسىعلىأتزلماحسبالإسلاميبالدين

القرانليستمعواالنبيينخاتمالىالجنمننفرأالفهصرففقد،القران

لبعض:بعضهمقالالكريمالرسولتلاوةسمعوافلما،الكريم

مومهمليبشرواذهبوا،الفهمنالحنأ"نهوأدركوا،عقلوهفلماانصتوا،

خاتمبرسالةالإيمانإلىويدعونهم،بهوينذرونهم،سمعوهمابنزول

الصالح،والعثعريعالصحيحةالعقائدمنفيهاجاءوبما،النبيين

فييخزهمولاذنوبهممنلهمويففر،برحمعهرثهمليتغثدهم

يجبلامنأنهقومهموأخبرواالنار،عذابمنولي!نقذهم،الاخرة

اذاربهبمغجزفليس،بطاععهوالعملالخالقتوحيدمنمحمددعوة

فيذهبباقتصديقهوتركه،اللهداعيتكذيبهعلىعقوبعهأراد

منلهوليسومبضتهسلطانهفيفهوكانحيثلأئههاربأ،الأرض

رسوله،وتكذيببهكفرهعلىعامبهاذااللهمنينصرونهاولياءدونه

مناليهمدعاهموبما،بهفيصدموا،اللهداعيبجيبوالمالذينوان

)1(.مبينضلالفيفهمبطاعتهوالعملاللهتوحيد

23.و2622/،البيان"جامعراجع(1)
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كمافيهوسمعوهالذيالكتابهذاأنلقومهمالئفرهؤلاءوذكر

رسلهعلىأنزلهاالتيالفيماكتبمنمبلهمامصدما،موسىكتاببعدأتزل

العوراةبهجاءتالذيالإسلاميبالذينجاءالكتابهذاان:اي،قنلمق

تعالى:قال،؟والنبيينالزسلجميعإليهدعاالذيبالاسلاموجاء،قبلمن

فلتاأنمعتوأقالؤاح!وفلماانأتقزي!ئعمعونالمقئننف!بمإبخك!رثاإلاد

يئدهنماأنزل!هئباسمضنا)تاينؤمنماقالوا!ئدرينفؤمهرالىولؤأثنى

أجعبوأيخقؤنأ!شقتمطرلحؤدالىالحقالميهدىيديرببنلمامصذئاموصى

رمن!أليرعذابقنهـبحزكمذنيفنلحميففزبهوإمنواأفهداس

فىأؤلبهكأترليأونهمنل!ولتسأف!زضفىبمغجنرظيسألئهداسلمجميلا

32،.-92:الايات/الأحقافسورة461،!تجينضنل

قبلالإسلاميالدينيعتنقكانمنمتهمأنالجنصرحتولقد

وجدواوأنهنمقنل،مقالزسلبهجاءتماحسب،المحنديةالزسالة

علىفاشتمروا،بهصذموامامعيعنافىلاماالمحمديةالرسالةفي

ذلكدون!يخاألضنلطونناإوأئاقالوا:،الكريمبالقرانوامنواإسلامهم

ه!،لقجونولنالأزضفىاللهنغجؤلنأنظنئاوأنا!قد/ا!رإلقبهأ

ولابخسصايخاففلاجمرئهءيؤينفينامنايمه5افدى+سمفالئاوأنأ!

رشداتحزؤافماؤل!كأشلمفمنالفسطونويئااتم!طمونمتاوأئا!رهقا

الجن/سورة1721!حطئالجهنصف!دؤأانقشونوأفا!

.،15-11:الايات

اعتناقه:اليويدعوالإسلاميعتنقمحمد)13(

هوفكان،الإسلامرسالةحاملاالكريمالرسرلعلىالقراننزل

منايةأنزلبمأألزسولمةءامن:تعالىمولهوهو،بهامنمقأؤل

بماالزسوليؤمنأقوطبعيئ285،:الاية/البقرةسورة21.،.زبه
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الفهأمرهولهذا،بهالإيمانإلىالناسيدعرأنقبل،رئهمنإليهأتزل

يعنملموا،أنذلكبعدالناسيدعوثمأؤلا،بالإسلاميؤمنأنتعالى

وأهرت!الدينلهلخصاأفهفدأنأمرتاررإتل:تعالىقولهوهو

12،و11:الايتانالزمر/سورة193،!"السئلل!أودممونلأن

إق-فليظحصولاطعموهووألازئقألشنؤمقفاطررنأأصنحذألئوأفيرةق

16!،ألمثعيهذمنتكونفولاأسدمن2ؤدأصوتأنأصت

U،.1:الاية/الأنعامسورة

كففائذيللوقتبالنسبةالمسلمينأؤلالكريمالرسولكانلقد

ونجهعلىالإسلاملاععناقبالنسبةفهووالا،الإسلامرسالةبحنلفيه

الفقظبنقينطقفقد،اغتناقهفيوالمزسلينللنبتينبسابتنليس،عائم

هنأكوتأن.وأفرت.ة:وتالقذفنا،كمامنل،مقنوخبهنطقائذي

19،.:الاية/النملسورة271.".الئ!لمين

أنهإلا،مومهفيالمسلمينأولكذلكأ"نهمعالكريموالرسول

الذيللذبنمغتنقأكان،)براهيمجدهوبينبينهالدينيةللعلامةبالنسبة

%؟إنريصأإن:تعالىومال،منلمقإبراهيمكذلكيعتنقهكان

وهدلهأختةلأنفمةشا!زا!أنشركينمنبكولزصنيفائنهناشاأئة

ألضلبلمنالاضءفىو!نهحشةألذنيافىوانيئه!ه!نقيمصررإلى

ألمثصكينمن؟نوهاضيفأإبزهيصملةاببعأنإلكأؤصنائئم!

اتقأتر:وقال123،-012:الآيات/النحلسورة1161!

منكانوماصيفألابرهيمففهقيم!دي!كتشفييصزوإكلوهلش

لا!المفينرل!لئهوممافوكياىولنكلصلاق)نقل!أت!ثئ!كين

الايات:/الأنعامسورة61"!لثع!بئأؤلصبمايمزتدييدلكل!ثرفي

161-.،163
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ائذيالرسولوأ7نه،النبيينخاتمأهنهمع،الكريموالرسول

جمعوبينبينهالدينيةالعلاقةحسب6نهالأ،الذينبرسالتهالفهأكمل

رسالةلحملبالنسبةعنهميتمعزلاقنله،منوالمرسلينالنبيين

الذيالفهدينهوفالإسلامإليها،والدعوةواعتنامها،الإسلام

خلقمتذالإنسانيةحياتهسلسلةفيالبضريالجتسيىعلىالفهفرضه

عليها،ومقالأزضالفهيرثأنالى،الأزضونجهعلىالانسان

أنزلومايأفهءامئاإن:النبيينلخاتمسلأنهجلاللهيقولولهذا

أوتيوهماوالأمنبارويضقوب!)ف!حقوإفممغيلإئبىهيمعلى+أتزلومأيخأ

!لونخنئنئزأصدتيننزق!زئهغمنوانبنوتوعي!ئئوس

84،.:الاية/عمرانآلسورة31!أئسطحون

مسلمينسئواأتهمالنبيينخاتمرسالةمعبعيالذأخبرولقد

اللهفىإوخهدوأ:سأنهجلقال،قنلمنلهم)براهيمتن!معةحسب

إلبكنمنفةحغمنالذبزفىعلبهزجعلوماتجبئكنمهوجهسدمةحق

علبئشهيداألزصولليكونهدآرقتجلمنآلم!لعينسئنكمهوارسر

(.VA:الاية/الحجسورة4221الاينكلثهداءوتكونوأ

هومحئدألأن،بالصن!لمينمحئدأتباعتنمميةفيالحكمةونرى

ائذينهممحئدأتباعوأق،الإسلامرسالةتئثبهوأن،النبيينخاتم

الاسمهوالإسلاماسملينق،الزماناخرإلىالإسلاملواءسيخملون

والعقائد،الذينحقائقمغناهفييخيلالذيالخالد،،البامي

الدارين.فيالسعادةالىالناستوخهالتي،الصحيحة

العقائدجميعطعاتهبينيضئمالذياللفظهوالإسلاملفظوليكن

أقوثوا:سأنهجلويقرل،التاريخعبروالنبثونالمرسلونبهاأتىالعي

ولضفوبدماف!حقد!ضئبلإبنمض31أتزلومآإلفناأنزلومأ!أفه.اشا
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تينلقر!لازطضمنالنبينوتاوقومأوجميسئموسئأوقىوماؤألأتمباور

136،.:الاية/البقرةسورة21!،سئمالونل!ونخنقنهص(ضم

غيربئتغأومن:تعالىقولهمعنىنذركأننستطيعوهنا

31!أألخسرينمنالاخرةفىوهومئايقبلفلنديناالإشلنم

الإنساني،التاريخفجرمنذإنسانفكل85،:الاية/عمرانالسورة

قدسنملثمفهو،الرسولهذافيهأزسلالذيالزمنفيبرسولهامن

كيربدينيجاءماالرسولأنإذالخفد،جنةفيالجزاءبحنمنفاز

جاءالذيالقرانفيرسولهبرسالةكفرإنسانوكل،الاسلاميالدين

الخاسرين.منالاخرةفيوهو،الإسلاميبالذينكافراعدفقد،فيه

وتواترهم:الزسلتعاذبئ-2

التاريخعبرالزسلإليهمأرسلأقالبشرعلئاللهنعموين

قذفنا،كما،الإسلامرسالةيحملون،ومتواترين،متعاقبينالإنساني

ئبشرينإزسلأ:جيلبعدوجيلامزنبعدمزنأبدينهمويذكرونهم

صكيماحميزاألئهوكانألزسلئغدحخةألئهعلللتاسليكونلئلأومنلأرين

165،.:الابةالنساء/سورة41!أ

اءحخمناأوتقك:مولهفيالزسلهذهلناالفهويذكر

عليصصكيبزرئثإندشاةفندرجمزلزفغقومصعك،تز!ص

،هـططو
قتلمنهدشاولؤحاهدشاصلاويئقوبإشحقلا،ووهئنا

كدلكوئرونومومىويوسفوأيؤبوسلمئنداوبرذزئته

المئيليزننكا!؟سرعيسوئحيىوجمرتا!أتمخشين

الفلمين!كلف!علناو!لأولو!اويودنسوأليصعر)شمئيل

ئشتقيير!!ررإكوهدشفضو.شبيتنمو)ضحيئ!وذئيئم!خءايأمهض
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88:الايات/الأنعامسوره61"يصثاصمن+صيهدىأفههدى -nor،.

امنومئن،ادمبنيمنالقليلالابالرسليؤمقلمذلكومع

الم!تقيم،الضراطعنواتحرفوا،دينهمفيوبذلواغئروامنبالرسل

لهموجح!متها،خيالاتهملهمنسجتهاأخرىالهةالذمعوأشركوا

"!فث!يهونوهمإلايالئهأنحزهمجمؤمنإوما:تعالئقال،أوهامهم

601،.:الاية/يوسفسورة121

وما،أقوامهممنلاموهوما،وتعامبهمالزسلتواترالفهوذكز

موله:نيبالمكذبينالفهفعل

ننل!مااللهاغبدوأيتؤيرفقالتؤيرإكنوصا7رسفناأولقذ-ا

رثأظل23،:الاية/المؤمنونسورة231!ائئقونأفلاير+الز

آلمؤيخن!منئىومتوجمقفن!ا!لمحنهئمببنفافئح!كدبنق!إن

261"!ان!قينتدأصغرقائم!السثرءاتفنزقفع!ومنظيخته

012:الاياتالشعراء/سورة - 11V).

أنئنئرسولا-فيهتمفأزسقنا!"اخوين،بمبقلزمناليثألاأثر-2

/المؤمنونسورة231!"شقونأفلاغير-!لهئن*ماألتهكبد%

.32(و31:الايتان

صالح،قوموثمودهوير،مؤمعادأيشملالقرنهذاكانولقد

فئلكمفنذضر؟يهتمأنجمئتصأ(وهود:أخوهملهممالفقدعادأما

نوجقىمربنرمنجمفاءجعككخإدوأد!ررألينذمحن!ئبهمرجلفى

71!،ئظونلعلكلأدئهءال!نماصروآبثطةالنفقفىوزادكئم

(..أفلكنفتمأفكذبؤ:تعالىمال96،،:الايةالأعرات/سورة

913،.:الابةالشعراء/سورة261
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أ!بدواإ..يتؤر:صالحأخوهملهمقالفقدثمود،وأما

منظفآءجلكزإذ...وأد!ر،غئر،إلهفنلحمهاأاله

وئخئونمضحوراسثولهامنتعئذوتألازضفىوبؤأ!ئمعاكلبضد

"!ئقصدفياك!زضفىنعثؤاو!أدئهءالاءفمادتحروايويمالجبال

فأخذئهمرفيأقرعنإفحئؤأ74(و73:الايتان/الأعرافسورة71

4،.4:الآية/الذارياتسورة511!(نجظرونوهئمال!عقة

لمتبقها!ءفئلتتروبمبعدفىمنألنمثأناإثض:تعالىقال3-

زسولم!أفةبآءماقينة!رسلناأزسفناثم!بمننردنوماأنجهاأفةمن

ثم!يؤينونلائمؤ/فبحداأضاديثوجعفئهزبغنعابشهمف!تغناكذبو

وم!نلا-فرغؤتإك!ئينوملطقئائتا،هرونوأخاهمويمىأزسلا

عيدكنلاوفؤمهمالخادبثعرئنألؤينفقالوأ!طلغقؤماوكالؤأفائستكبرؤا

لعالضالكمفموسىاتينا5ولفذ!المفدكينمررف!نوأفكذبوسا!

94،.-42:الايات/المؤمنونسورة231"!يهندون

إ!3يلبفميمقاللهأخذإهـولقد:تعالىمال-4

أقتتملبنم!نمإقأدئهومالنقي!عمثرأثنى-منهروبعثنا

مرضاألئهوأقرضنموعزرئموهئمبزسلىوءامننمالزحؤوءانتنمأللؤة

تحمهاهنتخرىجننيواا!ظ!حنمسعاتكخعنكغلأصترنحسنا

ألشبيل!سواءضلفتذ!خذلفبندصفرفمنالائئر

الحديحرفوتمسيه+متوبهموصلنادعئهغئثقهغنفضحهمفيما

ئنهنمضا!ؤعكتطعلزالىولايفىدكروائئاصظاونسواهواكمعهءعن

51"!آلصخسنينيحثالله،نوأضفغغغتمف!عفئنهغقينالا

13،.و12:الايتان/المائدةسورة

ئثنئماسذلمعييمأتنبميس.اثرهمم!+أوقيتا:تعالىقال-5

033
http://kotob.has.it



منيديهببننماومصذئاونورهاىفيهافينجيلوإيخمةألئؤرئةهنيديه

46(:الاية/المائدةسورة51!،ئتمتتينومؤعظةوهاىالؤرلة

ئئاصظاف!شواميثفهزأضذنانصنرى،ئاتائوساالذيبةومف

وسؤتالنممؤيؤسإكوأئتض!أتعداوةبينهم،!كا+ذضروأ

الاية:/المائدةسورة51!"بضنعوتصالؤايماأدئهينئئهص

أبفوأالسيحألثهوتهنأزصبابمورئئنهئمأخارهئمأأئخذوا'[4

ه!إ،إلهلاوحاآإلئاتجدواالمأمرواومامزصيم

31(.:الاية/التوبةسورة19!!!ئثونعضاسئحدنبما

بذكروتلحلهنمأنقؤللمموضنناإهـولقذ:نعالىقال-6

قدالحتنىةيكأهل51(:الايةالقصعص/سورة281!(

منتخفوتصنئنمئئاصثيرالكئميبفرسوكجاصئم

وحيتنيلؤرألئوئفجإ-قذ!ثزعررولغفوأالحنن!

الشئرسبلرضون!أئبعهفأدئهول،يهدى!ليب

!ز!إكويفدلهزب!دترء،هـالنورألظفنتئنوبخربهم

16(.و15:الايتان/المائدةسورة51!!لشظبر

نصوصاتؤبةأذإلىتويوآءامنواألذبإجأصها:تعالىوقال-7

تحعهاهنتخرىجنمئوطظحئمسئاتكتمعنكتميكفرأنرلبهثمعى

أتدعق!تبيممئلؤرهئممعمرءامنوأوالذينألبئأدئهيخزىلايؤمالأنهر

قديرثى!لعكإنكلاوأغنزنورناباائمتمرشايقولونوبأتمنهغ

8،.:الآية/التحريمسورة661!،
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والعشرونالرايعالمبحث

الفبفينوخاتمالفهرسولهحمد

وزمنه:نسبه-ا

بناللهعبدابنهوالئهرسولمحمدأأنعلىالشابونأجمع

بنمصي)4(بنمنات)3(عبدبن)2(هاشمبن)1(المطلبعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

الفايةاليهوصارتمرث!.نيالئادلهوكان،ضيبة:اسمه،المطلبعد

كانتأنبعد،زمزمحقرجددالذيوهو،المطلبعبدعئهبعدوالرفادة

مثةوعاش،بالذفبالكعبةأبوابزئنمنأؤلوهر،جدهمعهدفيمطمررة

صنة.وأربعين

الثامالىوالصفالثتتاءرحلتيصنمنأولوهوعمرو،:اسمه،وهاشم

ةلأبلات:مولهنيتعالىاللهذكرهمااللتانهماالرحلتانوهاتان،واليمن

اللىي.البيتهلاربفلبعبلوا.والصبفالثاءرحلةلى*فهم"نرش

4،.-ا:الاباتمرك!/صرة'610خوهـامنوأمنهمجوعمنأطعمهم

تعالى:مولهنيذكر.جاءوالذي،ماة:لهيقالالذيالصنماصم:مناف

نلك.الأنثىولهكراللىألكم"الأضرىالثالثة6ومناوالعزىاللاتةألرأكم

اصمه:مناتوعبد22،-91:الآيات/النجمصورة531ضبزى،ثهافن

.المغيرة

والعئدانةالزفادة)بوكانت،العذؤةذارأشىالذيهوزيد،:اصمه،ئضئ

ال!ارؤميدأخذثمنأززوهو،القايةتنالديوهوواللواء،والحجابة

الرنادة،أخدثمنوأول،عرفاتمناليهايأتيمناليهاليه!تديبالمزدلفة

بلادهم،الىراجينكخرجواأنالىالحجموصمأيامالحججاطعاموهي

مويه.مبلالخميرعنوتقىذلكمويهعلىوقزضق
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بنففر)4(بنغالببنلؤفيبنكغب)3(بنمزة)2(بن)1(كلاب

بنإلياسبنمذركةبنخزيمةبنكتانةبنالنضر)6(بن()مالك

.عدنانبنمغد)7(بنيزاربنمضر

فيهفيختلفإسماعيلإلىعدنانمنالكريمالزسولنسبأئا

بنناحوربنمقومبنأددابنهوعدنان)ن:فقيل،المؤزخون

إبراهيم.بناسماعيلبنثابتبنيثعجببنيعرببنتيرح

بنكعببنأددبنمتبعبنمياعبنعذنانإن:وميل

إبراهيم.بناسماعيلبنمداربنالهميسعبنيعرببنيشجب

1()

)2(

(r)

)4(

(6)

)7(

بنوهببنتامنةفهياللهرسولأئمجدوهو،خكيمابن:واصمه،كلاب

الكريمالرسولأبينسبمنتقىفهومرة،بنكلاببنزهرةبنمناتعبد

.الانال!ستعملةالحربئةالأشهرصئىمنأول)نه:وقبل،أئهبنسب

ايضأالسادصوالجد،اللهلرسولالادصالجذوهو،يقظةأبو:كنيته،مزة

الصديق.بكبرلأبي

منوأؤل،الخطاببنلعمرالعامنالجدوهوهصبص،أبو:كنيته،كمب

مرلأيجمعكان،العروبةيومتسميهمريشكانتالذيالجمحةيومجمع

بينوكانولد"منوأنه،الشيبننصثوببئئرهمويذكرهمفيخطبهميومها،

.وستونعاممئةخمىالنبيومبعثكعبموت

له:يقالفلاففرفوقكانومامريق،تشبداليهمرنجثى،:اسمهففر،

المختاجحاجةعلىيفئشكريمأ،يخفروكان،كناني:لهبقالبل،مريض

الخزاح.بنعبيدةلأبيالادصالجذوهو،بمالهيخذها

.الحارثأبو:كنته،مالك

يى.:اسمهالعضر،

تيل:،صنةعرةلنتيذاكوفتعمر.وكانئختتضر،زمنفيكانفغد:

هذامنويقهم،انمالىمعهمحذأأرمياحملالحرببلاذبخئنضرغزاولما

وأنهوخزبها،أورسليمناصرنئوخذفيهكزاائذيالزمنفيموجودأكان6سة

أوحىاللهان:ويقولون،أنبيائهممن)سراليلبنويعذ.ال!يأرمياكذلكعا!ر

..مق558صنةبعدماالىموجودأوكان،..مق628صنةبر!عالتهاليه

rrr
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ثمانيةتخملوتيدارعدنانبينالنسبمنسلسلةسغدابنوروى

اعتبرنااذاهذا،الصوابالىرأينافيالأقربالنسبوهو،اسمأوثلاثين

للزمنحينئذالشبسلسلةتئسعمداذ،حنقيئبنلازمياءمعاصرأفعدأ

بنمعد:سعدابنقولحسصبالنسبوهذاومعد،اسماعيلبينيمعدالذي

بنقموالبنيوزبنغؤصبنسلامانبنالهميسعبنأددبنعدنان

بنطابخبنتدلافبنبلداسبنحزابنناشدبنالعوامبنأبي

بنالدعابنعبيدبنعبقربنعيصيبنماخيبنناحشبنجاحم

بنعيفيبنأرعوىبنيلحنبننحزنبنيعربيبنسنبربنحمدان

بنزارحبنناحثبنمقصيبنأبهامبنامتادبنعيصربنديشان

ابراهيم.بناسماعيلبنميذربنعرامبنعوصبنمزيبنشمي

بينهمنجدولم:قالسعدبنمحمدعنسعدابنوروى

)1(.اسماعيلبنقيذرولدمنمعدأأناختلافأ

منولدأ،عشراثنيولد)سماععلأناليهودكعابفيوجاء

سكنقيدارأنكذلكفيهوجاء16(-25:12)تكوينقيدار:بعنهم

منذننئأ)سغياء)2(أنوذكروا،العربجزبرةسبهفي:اي،البريةفي

قيدارسكنهاالتيالبريةهذهأنالميلادقبلسنةمئةسبعمنكعر

الفهينصرهمحاربرسوذمنهاوسيخرج،عظعثمشأنلهاسعكون

جاءماوصخ،اموصبناسغياءنبؤةصختف!ن،أعدائهعلىويقؤيه

محمدهو،بهالبريةسكانوفرح،بقدومهالعبشعرالمرادف!قفيها،

الىأوحيتإنها:ميلالتيالمذكورةالعبارةونصق؟الثهرسول

ويخر..95-1/55مجلد،الكبرىالطبقات5)1(

منكثيزكذلكبذلكويؤمن،)سرليلبنيأنبياءمناليهوديعد.إضعنباء:)2(

007صنةالى..مق975صنةمناورسليمفيدعوتهظهرت.المسلمين

مثررأ.ومتل..مق
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ولالاخر،أعطيهلاومجدياسميهذا،الزفي)أنا:هيإشغياء،

مخبراناوالحديثات،أتتمدالأؤلئاتذاهو،للمنحوتاتتسبيحي

منتسبيحة،جديدةاغنيةللربغنوابها،أعلمكمتنبتانقبلبها

وسكانهاوالجزائروملؤهالبحرفيالمنحدرونأيها.الأرضأمصى

سالعسكانلسرنمقيدارسكنهاالتيالديارصوتهاومدنهاالبريةلعرفع

فيتسبيحهفيويخبروامجدأالرفيليعطواليهتفوا،الجبالرؤوصمن

يهتفغيرتهيتهضحروبكرجليخرجكالجنارالر.قيالجزائر.

13(.-42:8)اسغياء.أعداثهعلىويقوىويصرخ

هذاينطبقولا،الجديدةالشريعةمنهافالمراد،الجديدةالأغنيةأما

سريعةنهجعلىشريعتهجاءتعيسىف!ن،عيسىرسالةعلىالقول

جئتأنيتحسبواالا:مالأنهلسانهعلىجاءانه:ميلماوهو،موسى

:5)متى6أكئلجئتبللأنقضجعتماالأنبياء،أوالناموصلأنقض

بذانها.قائمةجديدةفشريعةالنبمينخاتمسريعةأفا17(

جزيرةنينشالاسماععل،)سماععلابنهوقعدارأأنرأيناوقد

ميدار.ابنهوكذلك،العرب

إلىإسارةفهو(الجبالرؤوسمنسالعسكانالعترتمقولهوأثا

اليها،هاجرعندماالثهرسولحروبمنهابدأتالتي،المنورةالمدينة

نحوالمدينةعنينعد،المدينةجبالمنسفعجبلهوسالعوجبل

مبيتكانالذيحرامبنيكهفالغربيسقحهوفي،دقائقخمس

مسجدأيضأالجبلسفحفيالكهفهذاشمالدالى،الكريمالر-ل

غزوةفي!اللهرسولفيهدعاالذيالموضععلىمقاموهو،الفتح

تعالىالثهبينهافقدأعدائهعلىوانتصاراتهالرسولحروبأما،الخئدق

النبوية،السيرةكتبفيتفاصيلهاوكعبت،الكريمالقرانفي

.معروفهوكماقطيحارفيلممريمابنع!يسىأنوالمعروف
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أمةإلاإسماعيلذزئةمنالفهأؤجدهاعظيمةأئةهنالكوليس

ذكروافقداليهود،كعبفيجاءتالعيالبشارةذكرتهاالتيمحمد

أمةسيكونهاجرمنابنهاسماعيلان:لإبراهيمتالتعالىالفهأن

فييقبحلا:لإبراهيماللهإفقال:العكوينسفرفيجاءكماعظيمة

:أي-جاريعكأجلومن-اسماعيل:أي-الغلامأجلمنعينيك

يذعىبإسحاقلأئهلقولها،اسمعسارةلكتقولماكلفي-هاجر

21:)تكوين(نسلكلأنهأمةسأجعلهأيضأالجاريةوابن،ن!للك

مالها:وتالالمساء،منهاجراللهملاك)ونادىومالوا:13(و12

:أي-الغلاملصوتسمعقدالثهلأن!تخافيلا3هاجريالك

لأئيبهيدبكوسذي،الغلاماحمليقوميهو.حيث-إسماعبل

21I:)تكويناعظيمةأمةسأجعله V181(0و)M

نسبةكانتاليهود،كعبمنتقدممابمثلنأخذأقلناجازف!ذا

محمدنيكون،كذلكالونجههذاعلىصحيحةاسماعيلالىمحمد

ابراهيم.بنإسماعيلبنقيدارولدمن

:يقولالفهرشولسمعت:مالواثلةأنال!ئةكتبفيوجاء

كنانة،مققريشأواضطفئ،اشماعيلولدمقكنانةاضطفئالفه"ان

هاسيم،)2(.بييمقواضطفاني،هاسيمبنيقريشمقواضطفئ

ونجهعلئالنبينسبسلسلةهناعلبهنعرضالقارىءعلىوتيسبرأ

وسنعرض،النبئأجدادفيهوجدالذيالزمنعنفكرةيأخذأنمتهيستطغ

وملاتفذهبت(زمزمبئر:)أىماءبئرفابصرتعينيها،الله)فتحوفالوا:)1(

وكان،البريةفيوصكنفكبرالنلاممعاثهوكان،الفلاموئمقمتماءالقرلة

منزوجةامهلهوأخذتمكة(:)ايفارانبريةفيوسكنموسراميينمو

21(.-2191:)تكوينمصر،أرض

.اب46كالترمذيوراجعا،ب43ا/كسلم)2(

336
http://kotob.has.it



الزسلبغضوبينالكريمالزسولنسبسفسلةبينالزمنيةالعلاماتبغض

نسبسلسلةوسنقسم،ذلكوسعناماالنبئأجدادعاصرواالذينوالنبمين

ومعد،إبراهيمبينالنسبسلسلةالأولالجزء:أجزاءثلاثةإلىالنبيئ

النبيين.وخاتمكعببينالثالثةوالسلسلة،وكعبمعدبينالعانيةوالسلسلة

ليراهيم

(.ق6918صنة)ولدقا

محبسى()سب(

(م.ق1836صنه)ولدبعفوب)نبدار(فبدر

-ا

(م.ق5174صنة)ولدبوصفبهوذاعرام

فار!رمحوص

حصرونهزي

أرامضس

محمبادابزارح

نحشونناحث

سلمونمقص

بوفرأبهام

محوببد6ناد

بى-عبصر

(م.ق8551صنة)ولدداوددبثان

(م.ق3301صنة)ولدصلحانمحبي

منىمولبنمحبحاصم59بعد

1بعد Aهاحسبنلأدانهناصم

لوقاانبيللىجاء

يكانأ

ين(الفتر6فيهوجودأنs)معد

شألتبنبل.م(ق588وسنةern)صنة

(وكان،..مق052صنة)نحوزربأبل

لعزير()معاصرأ
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النبينسبسلسلةهنالمانيالجزء

محمدنسب

الاسم

معد

نزار

مضر

إلياص

مذركة

حزيمة

نةكنا

النضر

مالك

ففر)قريش(

غايب

لؤي

كغب

الميلاديبالتاريخالسنة

5عامحنى AAمق.

ميلادية(11صنة)

لعيسى(معاصرأ)وكان

الاسم

ثالتيئيل

بلبازر

أبيهود

قيملباا

زورعا

منىنولعلىععسىنسب

بالستالميلاديالتاريخ

.مق052عامنحو

قودصا
ليودا

رزليعاا

متان

يعقوب

ابنعيسىميلادحضر)رجليوسف

حسبمريم

الإنجل(تعبير

33
http://kotob.has.it



هرة

-

نبمكلاب

العزى.محبد

أصد

ارالذاعبدمناتعبد
هرةز

مناتمحبدالحجةثيبةبنو

هاشمنوللشسىمحبد

أمية

أعدا

طالبأبوالعباسحمزةالنبداقلهبأبوالحازثمحبنا"الزبيرمحبدالكعبةضرار

محفدمحلي

النبيبن(وخلأ3الله)رصول

)فيم571سنة/نسيانأبريل02فيالكريمالرسولوولد

تذكرهماحسب(،الأولربيعسهرمنالعاسعالاثنينيومصبعحة
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)2(.الأخرىالمصادرحسبم057سنةونحو)1(،الإسلاميةالمصادر

يومفيوذلك،بالنبوةجبريلجاءهسنةأربعونلهتئمفلتا

منوالأربعينالحاديةللسنةرمضانمنخلتعشرةلسبعالاثنين

وثمانيةأسهر،وستة،قمريةسنةأربعينذاك)ذعمرهفيكون،ميلاده

حراء.بغاروهوم061سنة/ابأغسطس6يوافقوذلكأياء،

ستمبر/أيلول).2الأولربيع16فييعربإلىهجرتهوكانت

الأولربيع13الاثنينيومفيربهجوارإلىوانتقلم(622سنة

الثالعةفيوهوم(`tryسنة/حزيرانيونية)8هجرية11سنة

أحسنعلىالأمانةوأدى،الرسالةبلغأنبعدعمرهمنوالستين

وأكملها)3(.الوجوه

النببمن:خاتمبفثةعندالناسعقائدمن-2

وقتئذكانتوقد،العرببلادفيالثهرسولمحفدأالفهأرسل

جميعالعرببلادفيتتمملكانت،الدياناتوشتىالعقائدبمخعلفتموج

طقوسهاوتعذد،صورهااختلافعلىالعالمفيالمتمثيرةالأديان

بينلتوسطهامكةفيالأديانهذهجميعتتركزوكانتأفلها،ومعتقدات

للتجارةالجنوبأقصىإلىالشاممنالمسافربهايمز،واليمنالشام

ويئخذها،الشمالإلىالجنوبمنالمسافربهايمزكما،السلعوتبادل

سفرهم.أثناءزمزمببئريزخرالذيبالماءمنهيتزؤدونمكاناالجميع

19.صالياسي،الإسلامأتاربخ)1(

.7ص،الاسلاميالتاريخ)أطلس)2(

(r)اشنكئسحد:ابنومال،191وص124صالص!ياص،الاصلامي)ناريخ

الاثينيومونوفيعثرة)حدىصنةصفرمنبقيتلليلةالأربعاءيوماللهرسول

2/272.مجلد،الكبرى)الطبفات.الأولرببعمنمضتعثرةلاثتي
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يحثهاوعزضأ،طولاكذلكالبلادتجوبتريشقوافلوكانث

القرشمعونوكاناله،ء،اوفيهاالغذاءتوافروعدمالبلاد،فقرذلكعلى

كزة،إلىفوصلوا،العجوالعلىوالصنرالنشاطمنكبير؟غايةعلى

وكان،الحبشةبلادإلىالأحمرالبخروعبروا،ودمشقالمفدسوبيت

بينهاالتجارةواسطةميلا،أربعينبنحومكةعنويبعد،جذةميناء

أسواقمنتحملقريشإبلوكانت،بالتوابلالغنثةالحبشةوبين

يكثركانالذيوالبخورالطيبواليمنعمانموانىءومنصنعاء،

حؤضيىفيالواقعةالبلادفيوالقصوروالكنائسالمعأبدفياستعماله

وكانت،والأسلحةوالجلدالحريريةالمنسوجاتوكذلكالمتوسطالبخر

الزيتونوزيتوالمصنوعاتالقمحودمشقبضرىأسواقمنتشتيري

وكانت،بالقباطيتسمىكانتالتيالمنسوجاتمضرومن،والحبوب

الشرقبلادمنوغيرهاوالصينالهندمناليمنبلادموانىءالىترد

.التجارةضروبمنوغيرهاالئفيسةوالمعادنالحريريةالمنسوجات

يتبادرمذكما،بهمالمحيطالعالمعنمتعزلينالعربيكنولم

والحبث!ةبمضرالاتصالعلىظروفهمساعدتهملقدبل،الذهنإلى

دياناتهمعنشيءومعرفة،والرومبالفزسوالاتصال،والشام

فيالشامإلىالسفرعلىاعتادوامدالقرسيونوكان،ومععقداتهم

الأربعة،منافعبدبنووكانالستاء)1(،فياليمندالئالضيف

،الشامإلىيتوخههاسمفكانالبلاد،مختلفالىللتجارةيتوخهون

بلادإلىونوفل،اليمنالىوالمطلب،الحبشةالىشص!وعبد

هداربفليعبلوا"والصيفالثتاءرحلةل*نهم.تريشةلابلات:تعالىمال)1(

قرد!/سورة6101خوت(منوأفهمجوعمنأطعمهمال!ي"البيت

.4،-ا:الايات
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حريصينوكانوا،أنفسهمعلىامنينهذهرحلاتهمفيوكانوا،الفرس

أراضيهم.إلىينزلونالذينالملوكمنأمالباخذعلى

علىمدنناكماساعدتالرحلاتوهذهالتنفلاتهذهإن

وفتحتالبلاد،مخعلفسكانوببنالعرببينالأفكارتبادل

الاخريقنعأنيحاولفزبركلوكان،الدينيةللمجادلاتمجالأ

الدينيةالفرقمنلفرقةرئيسبىكلوكانالخاضة،بمععقداته

منمن!نعدبرأكبرليضئمجهدمناشعطاعمايبذلالمختلفة

أؤفرعلىالحصولمنويتمكن،سلطانهليقؤينرقته،إلىالناس

،عندهالحظوةونوال،معبودهإلىالتقرببحخة،المالمننصيب

مماذلكغيرأوالفقراء،إطعامأوترميمهاأوالمعابدبناءوبحخة

مقتقعلاليهودكانتكما،الأمواللانجتزازالدبنيونالرؤساءيتقنه

تعالى:مال،عليهمالطعباتبعضبتحريماللهفجزاهممبل،

عنويصذهئمكئماظتكلينميعلت!تمصئاهاواأئذفيهنإفيظز

اباصسأتولوأظيغكهكواوفذألزبز(!و(خذهمكثيرمأفهسبيل

161،)1(.وY':الايتانالنساء/رةسو4].."!أببلي

:الدهريون)1(

ينكرونالذينوفيها،العربجزيرةفيالفهرسولجاءلقد

نموتألذياجاتاإ،!ماإوقالوأ:البعثوينكرونتاقاإنكارأالخالق

24،.:الاية/الجاثيةسورةto]001ألذقرالميمبهاوماويخا

كانتالذينفسهالقولوهو،الفهيرسولذلكيقولونكانوالقد

هنكميرأانأمنواال!بنأبهاةيا:فقالذلكبيثنلمحمدأفةالذأخبرولقد)1(

00119ا".صببلمحنوبصدونبالباطلالناصأهوالليثلونوالربانالأحبار

34،.:الآية/التوبةسورة
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:يقولونفكانوا،صالحقومثمودومنهود،قومعادمنالأفرادتردده

هتهات!!ئخرصتأت!و!بهمالمإبمكنتزمئئماذابمزأايمايهض

نخنوماونخياشوتالدشايسئنالملا!إن!ئوعثرنلصاقهات

[35rv:الايات/المؤمنونسورة1231!برثين

الوئنيون:)2(

فيسفعاؤهمأنهاوتزعم،الأصنامتعبدنوحقومكانتوكما

وسواعكوذخاضةبأسماءوسغوها،الهياكللهافسمادوا،الاخرة

فكذلكنوح،قومعنالكلامعندبئناكماونعن!ر،ويعوقويغوث

تلكمثليعبدمنالعربيةالبلادفيوكان،الكريمالرسولأرسل

الأصناممنوهي،أصنامهمأقدممقوهي،اللات:معل،الأصنام

يعبذهاأسودحجرمنمصنوعةوكانت،امرأةصورةلها،الأنثوية

حخابها.ثفيفبنووكانت،الطائففيثقيف

وقيل:،امرأةبصورةصنمأوكانت،العزى:الأصنامتلكومن

سيبة.بنوحخابهاوكان،كنانةوبنومريشيعبدها،نخلةبصورة

وخزاعة،هذفييعبدهاوكان،مناة:كذلكالأصنامتلكومن

والمدبنة.مكةببن

اإنحزئ!انبتإأفزتغ:الأصنامهذهفينعالىالئهمالوقد

ضيزى+ئمةإصاطا!الأنثئولهأئ!مهـالذكر!اس!صىالثاثةونوة

1Y.'1-91:الآيات/النجمسورة4531!

فبروكانالحجاز،ملكسبأبنلعمروصنمأكانهبل،ومنها:

الكعبة،فوقمنصوبأوكانا!بر،الضنم:ويسئونه،أصنامهم

رجلهيئةعلى،زجاج:أيقوارير،من:وقيل،نحاسمنومصنوعأ
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وسائروحروبهمأسفارهمفيوششخيرونه،لهيذبحونوكانوا،ضخم

العادية.اليوميةأعمالهم

رجلصورةعلىالأول،صنمانوهما،ونائلةأسافومنها:

،بالشامالبلقاءمنلحيبنعمروجلبهما،امرأةصورةعلىوالعاني

الضفا،علىاحدهماوضعثم،بالكعبةزمزمبئرعلىفوضعهما

)1(.المروةعلىوالاخر

السرىوذو،تميملبنيوتيم،وجديسلطسمكثرىومنها:

بكرلبنيوأوال،لهوازنوالجهارأزد،لبنيوالباجر،والخزرجللأوس

كبيرةصخرةوكانوسعد،،وائلبنيبكرلبنيوالمحرق،وتغلب

نأرويولقدوغيرها،كنانةبنملكانلبنيفسيحةفلاةفيقائمة

فيمكةفتحواحينصنمأ036الحرامالبيتمنأخرجواالم!لمين

.للهجرةالثامنةالسنة

وعبدها،الكعبةفيالأصنامجعلمنأؤلإن:الشهرستانيقال

هو،الإصلاممجيءالىعبادتهاعلىواستمروا،العربفأطاعته

داليهالحجاز،ملككانسبأ،بنكهلانولدمنلخيئبنعمرو

فراى،الشامأراضيمنالبفقاءإلىيومأسارإنه:قيل،خزاعةتتسب

علىاتخذناهاأرباثهذهفقالوا:عنها،فسألهم،الأصناميعبدونمومأ

فننعصر،بهانستنصرالبشريةوالأسخاصالعلويةالهياكلسكل

أضنامهم،منصنمأمنهموطلبذلك،فأغجبهفننمقى؟بهاونسعسقي

اللهبيتالىالحجاجببنهمابسعى،مرتفعانمكةفيمكانانوالمروةالصفا)1(

هنوالمروةالصفاأان:تعالىقال،اللهثعانرمنوهما،والمحتمرونالحرام

تطوعومنبهما،بطؤفأنمحلبهجناحفلااعنمرأوالببتحجفمناثهشعثر

158،.:الاية/البقرةسورة21عليماثاكرالىف!نخيرأ
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الكعبة.علىووضعه،مكةإلىبهفسارهبلإليهفدفعوا

منجاورهمعفنالأوثانعبادةافتبسواالعربأنوالظاهر

ضفواوقد،وغيرهم،المضريينوقدماءوالفينمقيين،كالكفدان،الأميم

وبنيإبراهيموقومنوحقومعهدمنذقنيهممنالأممضفتكما

مبل.منبالنقصعلبيتاهمنا)سرائبل

،العربعندكبيرأانتشارامنعشرةوالنجومالكواكبعبادةوكانت

والمشتريوالعثغرى،والزفرةوعطاردوالقمرالسنسيغبدونفكانوا

وغيرها.والدبرانوسهيلوزحلوالمزيخ

كقؤبمالضائةالأمممنمنلهمكانمقسننعلىساروالقد

أ!أل!ثئترئرلثهوأوأئ!:صحفهمفيأئزلاللذينوموسى)براهيم

علىالثهأتزل،وغيرهمسب!وكأفل94،:الاية/النجمرةسو531

قمئجدوألا،لقمروألشضسوالنهارالفلءايتهإوين:الكريمرسوله

إئاه!نتتمإنظقهررألذىفهوأمتجدوأللقمرولايدمثئس

وألومأ:..37(.:الايةدصلت/سورة411!"تعبدوت

سورة71!،الفلينرفيأدئةتباركوألاضيالحذلهأ!بأض!ث!مسخزغ

54،.:الاية/الأعراف

فيوش!يرون،لالهتهمالقرابينيقدمونكانواالعربأنوروي

(م554-505)السماءماءبنالئتذروكان،معابدهمحؤلمراكب

فينوسللسثارتكريماالمسيحيينأسرىمنكثيرأيقدم،الحيرةفي

Venus،)البشريةالقرابينسيناءجزيرةسبهعربيقدمكانكما)الزفزة

ذلك،معلإلىبعيدعهدمنذالإسرائيليونسبقهموقدال!ثئار،هذالنقس

الذياناتوأفلبالمسيحيينالثمديدالعربلائصاليكونأنالمختملومن

القرابينتلكتلاستوقد،الدينيالحماساحياءفيكبيزأثزالأخرى
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.',Iاللهرسولمحئدعفدفيالبشرية

:المجوس)3(

فيوكانت،العزبجزيرةفيموجودةكذلكالمجوسيةوكانت

حسببانجنتهتزؤجالذيعليوابنه،عدفيبنزرارةومنهم،تميمبني

.المجوسدينفيذلك)باحة

سنةولد،أذزبيجانأهلمنرجلوهو،زرادشتأتباعوالمجوس

بشتاسفبنأسبندياروأظهر،بشتاسفبهفامن،النبؤةواذعى،م.ق665

وأن،مزداأهوراهوالخيرخلقالذيبأنويؤمن،العالمفيزرادشتدين

الأفيسعا.:يسمىتعاليمهيضئمالذيوكتابهأهرمانه،هوالشرخلقالذي

نأ:ويقولالواحد،الإلهنبي:نفسهوش!مي،الأوثانعبادةيحاربوكان

شوائبجميعمنمجزذ،قديمازليئوهو،الأعظمالإلههومزدااهورا

روحوهو،يموتولنيولدلم،الئقصأدرانكلعنمنزهالماذة

كلفيموجوذوهوبصز،أوغينتدركهولايتظر،ولايرى،الأزواح

ويعلم،والمستقبلالحاضريغلموهو،مكانأفيفييرىلاولكنه،مكافي

عليهيعنممولاسئءكلعلىقديروهو،النفوسدخائلويدرك،الغيب

حدعلىوالأغنياءالفقراءوراعي،لهمعينلامقمعينوهو،قطسيء

والنار.الشمس:هما،ماديينبرمزينمزداأهوراإلىورمز...سواء

لأنهايغبدونها،ولاالناريقدسونانهم:الزرادشتيونويقول

متهمالكلكثير؟،فرقيالىالمجوسانقسمتوقدكرفنر)2(،مقذسة

عن:85صالاصي،الإسلامتاريخ5)1(

00190-Noeldeke, Historian's History of the World, vol, Ipp

فرقأاعتقاداتوYvrو272و024"والأرضالسماءبينالعقائدأقصة)2(

.Alص،والمشركينالمسلمين
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نا:الزوزنجيحامدأبوويقول،الأخرىعلىبهاتتمئزمععقدات

الخلاءوالجؤالظلمةفييزذلمكانابليسأنزعمتالمجوس

رأىحتىبحيلةويقربيزحفيزللنمثم،اللهسلطانعنبمغزلي

هذهمعهواذخلالنور،فياللهسلطانفيفصار،وثبتفوثبالئور،

وصارفيها،فوقع،لهسبكةالعالمهذاالفهوخلقوالسرور،الافات

العالم،هذافيمخبوسفهو،سلطانهالىالرجوعيمكنهلابهامععفقأ

الفه،خفقإلىوالفعنوالمحنبالافاتيرمي،الحنسفيمضطرث

سرهومن،بال!قمرماهأصخهومن،بالمؤترماه،الفهأحياهفمن

سلطانهيتقصيويموكل،القيامةيومإلىكذلكيزالفلا،بالحزنرماه

ييرانه،وخمدت،سلطانهذهبالقيامةكانتف!ذا،مؤةلهينقىلاحعى

ليسظلمةوالجؤالجؤ،فيفيطرحه،مذرتهواضمحفت،قؤتهوزالث

ويجازيهمفيحأسبهمالأديانأفلالفهيجمعثممتتهى،ولاحذله

)1(.وعصيانهالشيطانطاعةعلى

ئة:ليئودا(،)

وبنينمير،بنيفيالكريمالرسولزمنفياليهوديةوكانت

كتدة.وبني،كعببنالحارثوبني،كنانة

بنكعببنززعةالعرببيناليهودئةأذخلائذيان:ويقال

اسمه:وكان،الحنيرينواسبذيالملقب،اليمنملوكأحدحعئان

الخامسالقرنأواخرفي،اليمنأهلمعهتهؤدتومد،يوسف

فأبوا،اليهوديةإلىالنصرانيةعنليتحؤلوانخرانأفلودعاللميلاد،

قأونرى،متهمبهطفرمنفيهوأئقىالنار،فيهأخدودالهمفاختفز

61.62،صاوالنحلالملل5)1(
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غزواتمنقراراالجنوبإلىوفلسطينأورسليممننزحوااليهود

العيالبلادومن،بهموتنكيلهبطشهمنوفرارأناصر،نبوخذ

بنو:قباثلثلاثيثربيهودوكان،اللهرسولمدينة،يثرباستعمروها

قريخظة.وبنو،قيقاعوبنوالنضير،

وواديوخيبروفدكتيماءكذلكاشتغمروهاالتيالبلادومن

.القرئ)1(

حرقمنذموسىعلىأتزلتالتيالعوراةفقدتاليهودوكانت

فيه)2(،يحفظهاأنموسىأمرالثه)نقالوا:الذيالهيكلبختنضر

اليهودففقدتقدفنا؟كمابابلإلىاليهودوسنيأورسليمحزقوبعد

السبيل،سواءفضفوا،اليهتزجعكانتالذيالأصليسندها

ويردوهم،موسىسريعةإلىليهدونهمأنبعاءهإليهمآزسلالفهولكن

معارضةكلمنهمأنبياؤهمفلقي،لهشريكلاوحدهالثهعبادةالى

وعاممهموأحبارهمملوكهم،البغلعبدواكعفرأيناولقد،لاعراض

رذهممحاولةفيالضعابأسدالياسمنهملاقىوكيفقبل،من

بعدالبغلعبادةفيهماسعمزتكيفثم.بهوالإيمانتعالىالثهالى

علىويوقدونيذبحونيزالونلاالسغبوكان،الياسموت

27.ص،الاصلام)نجر(1)

علىكانتالتيالكلماتاللوحينعلىفاكتب:لموصىمالاللهانمالوا:)2(

وذكروا2(:01)تعنيةالتابوتفيوتضحهماكسرتهمااللذبنالأوليناللوحين

التابوتفياللوحينووضغت،الجبلمنونزلتانصرفتئم:تالمومىأن

منلأحديكنولمo(:01)تثنيةالربأمرنيكماهناكنكانا،منعتالذي

،لاويبعنطمنأخذبهاالموكلكانففد،التوراةعلىيحصلأناليهود

ولكيالربعهدتابوتليحملوالاويصبظالربأفرزالوقتذلكفيمالوا:

8(.:01)لثنيةايومهذاالىباسمهويباركواليخدمو.الربأهاميقفوا
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ليرذهمأنيسعإليماللهفأزسل4(:14العاني)الملوكالمرتفعات

.والأوثانالتماثيلعبادةوطرحاللهالىكذلك

مقعليهماللهسفطأنجلهمنالذيالسببكتبهمفيذكرواولقد

إسرائيلبنووعملفقالرا:،بلادهموحرقوسباهموأذلهم،قهرهم

مرتفعاتلأنفسهموبنوا،بمسعقيمةليستأموراإلههمالرلثضدسزأ

وأقاموا،المحضنةالمدينةإلىالنواطيربزحومن،مدنهمجميعفي

سجر؟كلوتحت،عاليتلكلعلىوسواريانصابألأئفسهم

ساقهمالذينالأمممثل،المرتفعاتجميععلىهناكواؤقدواخضراء،

الأصناموعبدوا،الزثلإغاظةقبيحةأمورأوعملوا،أمايهممنالزث

علىالزفيوأسهدالأمر.هذاتغملوالاعنها:لهمالرفيقالالتي

عنارجعواقائلأ:راءوكلالأنبياءجميعيدعنيهوذاوعلىإسرائيل

التيالشريعةكلحسبوفرائضيوصايايواحفظوا،الردئةطرقكم

فلمالأنبياء،عبيدييدعنإليكمأزسفتهاوالعياباءكم،بهاأؤصنت

الههم،بالرثيؤمنوالمالذينابائهمكامفيةأقفيتهمصلبوابليسمعوا،

بهاسهدالتيوسهاداتهابائهممعقطعهالذيوعفدهنرائضهورفضوا

حولهمالذينالأممووراءباطلاوصارواالباطلوراءوساروا،عليهم

الربوصاياجميعوتركوا.مثلهميعملواألاالربأمرهمالذين

،سواريوعملوا،عخلعنمنمسبوكاتلأثفسهموعملوا،إلههم

فيوبناتهمبنيهموعثروا،ابغلوعبدواالسماء،جندلجميعوسجدوا

عينيفيالثعربعملأنفسهموباعواوتفاءلوا،عرافةوعرفواالنار،

أمامه.منونحاهم،إسرائيلعلىجذأالرثفغضب.لاغاظتهالرب

الربوصايايحفظوالمأيضأويهوذا.وحدهيهوذاسبطالايبقولم

كلالربفرذلعملوها،العيإسرائيلفرائضفيسلكوابل،الههم

سقلأئه،أمامهمنطرحهمحتىناهبينليدودفعهموأذتهماسرائيلنسل
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منإسرائيليرنجعامفأبعد،نباطبنيرنجعامفملكواداوود،بيتعناسرائيل

فيإسرائيلبنووسلك،عظيمةخطيئةيخطعونوجعلهم،الرفيوراء

إسرائيلالرفينحىحتىعنها،يحيدوالمعملالتييرنجعامخطاياجميع

ارضهمنإسرائيلفسبىالأنبياء،عبيدهجميعيدعنتكفمكماأمامهمن

23()1(.-17:9الثاني)الملوكاليومهذاالىأسورالى

بقوله:يصفهمكان.م(ق007-)975إسغياءانومالوا:

والنبيالكاهنبالصن!كر.وتاهوابالخمور،ضفواأيضاهؤلاءولكن

الرؤيا،فيضلاالصنعكر،فيتاهاالخمر،ابعلعتهمابالصنمكر،ترئحوا

هذا:فيهميقولكاناللهإن:ومال(28V:)أسعياءالقضاءفيملقا

فأبعدهملبهوأما،بشفتيهوكرمني،بفمهإليئاقمربمدالثعب

فتبيدوعجيبأ،عجباالشعببهذاأصنعأعودأناذاهالذلك...عني

14(.و9213:)إسغياء.فهمانهمنهمويخفي،حكمائهحكمة

حتى،رسلهمرسالاتويكذبون)2(،أنبياءهمبقتلونكانوالقد

بالتوراةواسمبدلوا،فكذبوهممريمابنوعيسىويحيىزكرياجاءهم

تجدلا)تكحتىعظيمأ،دورأAjAافيهاليبت،بأيديهمكتبوهاكتبأ

وذلك،القديمالعهديحويهاالعيالكتبمنكتابلأفيمئصلاسندا

نأالمسيحعونكنبكيفرأبناولقد،ومؤزخيهمرؤسائهمبشهادة

العقائدوطرحهم،أهوائهمحسبسيرهمعلىيوئخهمكانعيسى

سورة51بفملوناكانو،هالبضلعلو.منكرعنيخناهونلاكانواة:تعالىمال)1(

.97،:الاية/المائدة

اللهعصواأنهم)صرائيلبنيفييقوزكانم(.ق434_)446نحئياأنذكروا)2(

وعصوا:كتابهمفيمانمقهووهذاأنبباء:،بفتلونوكانوا،عليهوتمزدوا

أشهدواالذبنأنبياءكوقنلوا،ظهورهموراءشرشتكوطرحوا.عليكوتمردوا

26(.9:)نحفياعيمةاهانةوعملوااليكليردوهمعليهم
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ينالونالميالطقوسبغضعلىتم!كهموقصر،الدينفيالأساسية

نألولاقثلهعلىالرومانفحزضراالدنيا،أعراضمنعرضابها

عليه.المسيحسبهالفهألقىاخرارجلاالصليبعلىورفع،اللهنخاه

بعضسوىينلكونلاواليهوديةالمحئديةالزسالةجاءت

انه:نقولأننستطيعمافيهاوليق)1(،أجدادهمكتبهاالتيالكعب

تعارضأيتعارضلاالذيالنادر،القلبلالاالصواببغضيخمل

الحخة،عليهملتقومعليهينقىأنالفهساءوالذي،القرانمعصريحأ

قبل،منعيسىبمجيءتبسركانتالعيبالبثما)اتيتعققفيماخاضة

يثبتالذيالتناقضكذلكوليظهربعد،منالنبعينخاتموبرسالة

تاريخكئهالعالمأماموليظهرالثهبهاأوصاهمالتيللوصاياتحريفهم

واتخاذهم،الدينعنومروقهم،ربهمأوامروعصيانهم،الحادهم

أقفيتهم:وتصليبهمللأنبياء،ومتلهم،للأصناموعبادتهم،باطلةلعقائد

14(.:17الثاني)الملوكالههمبالربيؤمنوالمالذينابائهمكأمفية

بالخش،تتعفقاقوالأكعبهمحشواكيفكفهمالناسولعرىبل

ماذلكمثال،الثهالىينسبونهاحينبالوخيلاستهتارهممثلاتضرب

الىأؤحىاللهانمالوا:فقد،الثهرسولسليمانالىأوحيأنهادعوا

الكريم،بنتيابالنعلبنرجليكأجملما:يفولأنداودبنسليمان

لامدورةكأسسرتك،صناعيدصنعهالحليمثلفخذيكدوائر

ثدياك،بالسوسنمسئجةحنطةصبرةبطنك،ممزوجشرابيغوزها

وماأجملكما...عاجمنكبرجعنقك.ظبعةتوأميكخثنفعبن

اللهمحندمنهلابثولونثمبأبليهمالكنابيكتبونللدينأنويل:نعالىمال)1(

12بكشوناممالهمووبلأبدبهمكنبتممالهملوكلتلبلأثظبهلبثنروا

97،.:الآية/البقرةصورة
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وثدياكبالنخلةسبيهةهذهقامتك.باللذاتالحبيبةأيتهاأحلاك

ثدياكوتكونبعذوقها،وأمسكالنخلةالىأصعدإني:قلتبالعناقيد،

منالخمر.كأجودوحنكك.كالتفاحأنفكورائحة.الكرمعناقيد

ليكأخليتك.-.النائمينسفاهعلىالسائحةالمرقرقةالسائغةلحبيبتي

وأقودك،يخزوننيولافأقبلكالخارجفيفأجدكأميثدييالراضع

منالممزوجةاالخمرمنفأسقيكتعفمنيوهيأميبيتبكوأدخل

بناتياأحلفكن،تعانقنيويمينهرأسيتحتسماله.رمانيسلاف

ثوبيخلعتقد..يشاء.حتىالحبيبتنئفنولاتيفظنألاأورسليم

منيدهمدحبيبيأوسخهما.فكيفرجليئغسلتقد.ألبسهفكيف

مزأ.تقطرانويدايلحبيبيلأفتحممت.أحشائيعليهفأتتالكوة

حبيبيولكنلحبيبيفتحت.القفلمقبضعلىقاطرمروأصابعي

دعوته.وجدتهفماطلبتهأدبر.عندماخرجتنفسيومز.عنيتحول

جرحوني،،ضربونيالمدينةفيالطائفالحرسوجدني.أجابنيفما

نإأورسليمبناتيااحلفكن.عنيإزاريرفعواالأسوارحفظة

صورةترىوهكذا..حتا)1(.هريضةبانيتخبرنهأنحبيبيوجدتن

الإلهي.الوحيإلقاءمنبأنهاليهوديؤمنالذيالكلاممن

الكتبفيالمدؤنةالطقوسفيوتعشذدتعم!كاليهودبعضكانت

العهدوشعفيهم،بالعبرية،فاورشيسمونالذينوهم،ايديهمبينالتي

هميسميهمكانالمسيحإن:قيلالذينوهم،Pariseeالفزيسئون.الجديد

قذفنا.كما(flu:23)متىالأفاعيأولادالحيات:والكتبة

التيالدينيينرؤسائهمبغضتعاليميقدسكانمنومنهم

الكابفيوجمعثموسىعهدمنسفويأتوورثتانها:يقولون

.8(-3:)5وo(-ا:)3و4(-ا:A)و(13-ا:)7الانثاءلثد()1
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المشنة،:اسمعليهيطلقونالذيالكتابوفيالتلمود،:المسيحي

حواسيهإليهمضافأالمتونمجموعيضثمالتلمود،منجزةوهو

الشروحعنعبارةوهي)الععمة!:أي،بالجيمارةالمعروفة

نفسها.المشنةنصقعلىالمتاخزونحاخاماتهمبناهاالتيوالاشتاجات

لمق/لاكت!بتما،عليهميحرمكاق/لسفاهية/لتع!ليمهذهلمنوؤكرو/

درجفيأستاذهوسروحمحفوظاتهمنشيئايدؤنكانالتلامذةبغض

الألواحتلككثرتأنإلىأسناذهعنخقيةلنفسهيحفظهوكانصغير،

بالمشنة،كفهافتوخدثوتضاربث،المخبوءةالمجلات:باسمالمعروفة

عليه.يوافقوالممامنهاوأهمل

فتشاور،الضياعمنالشفويةالتعاليمهذهعلىوخشي:قيل

منواولكتابتها،علىفائفقواتدوينها،منالمتعرفعفيحاخاماتهم

كتابتهافيسرعمنوأؤلم(166)سنةالثالثشمعونهذافيفكر

م(.216)سنةهناسييهوداابنه

فيبالجيمارةكلهاتذيللمالمثننةان،إليهالإسارةتجدرومما

وهو،بالأورشليميالمعروفأحدهما،تلمودانوجدلهذاواحد،زفي

وهو،والعانيالميلاد(،منالثالثالقرنفيالمدؤن)وهوالأقصر

الذي،البابليالتلموداو،الكبيرالتلمود:وشمى،عندهمأهضها

التلمودانوالمعروفمجلدا13(.ثلاثينعنينوفماعلىيحتوي

المعممدوهو،بابلفيالميلاديالسادسالقرنابتداءفيألفالأخير

الأورشليمي.النلموددوناليهودعندالبوم

العهدكتبمنيقهمماكميرأتخالفعقائدالملمودهذاوفي

وادابها.وتلملهأصله"التلمودكتابمنمختصر)1(
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معالتلمودتعفمكيرالليلفيلهسغللا:الثهأنمعلاففيه،القديم

منهاالأولىالعلاثفي:ساعةعثراثناالنهاروأق،الملائكة

الثلاثوفي،يحكمالعانيةالعلاثوفي،الشريعةويطالعاللهيجلس

الحوتمعويلعبيجلسالأخيرةالثلاثوفي،العالميطعمالثالعة

لسمكةحلقهيعسعأنيمكنجذاكبيرالحوتوهذا،الأسماكملك

فقدحجمهليهبرونظرا.تضايقهأندونفرسخمئةثلاثطولها

الدنياامتلاتذلكيفعللمإنلأنه،زؤجتهمنيحرمهأنالثهرأى

وقتلالإلهيةلقوتهالذكرالفهحبسولهذافيها،منتهلكوحوسأ

ذلكغيرإلى.)1(0.الجنةفيالمؤمنينلطعاموأعدهاوملحهاالأنعى

وغيرها.والشياطينوالجنبالملائكةتتعلقخاضةأخرىعقائدمن

الناموس:)أيالقديمالعهدأقاليومإلىاليهودوتعتقد

اليهودييكونولا،المواضعمنكثيرفيومبهثمناقمق(المكتوب

)التلمودالسفاهيبالقانونصدقإذاإلاكاملاإيمانأمؤمنأعندهم

القدبم.العهدفيجاءمافيهماخالفولو(،البابلي

العفدبكتبإلايصذقونلامتهمفائذين،مختلفةفرقواليهود

منومنهم،السامرةوهم،وهارونموسىىإلمنهاالمنسوبالقديم

اليهود.باقيوهموالعشرينالخمسةكفهاالقديمالعفدبكمبيؤمن

رجلاكانلاننبيأ،ليسعيسىان:ودقولون،العنانيةومنهم

بكعابليستالجديدالعفدوكتب،موسىسريعةلتقريرجاءصالحأ

.تلاميذهبعضجمعهالإنجيلبلله،

كالباطنية)2(.وهمالمعاديةومنهم

333.ص،والأرضالصماءببنالحقائدتصة5(1)

83.و82صوالف!ركين،السلمينفرقاعتادات5)2(
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)5(المسيحية:

فيوقضاعةوغسانتقلبقبائلفيمنتشرةالمسيحئةوكانت

وتنوخربيعةفيكذلكوكانت،الجنوبفياليمنبلادوفي،الشمال

ملكهممعتنضرواالذينالجيرةوعربطئوبعضوبفزاوحنير

الحبشةطريقعنالجنوبمنالنصرانيةوجاءتالمتذر،بنالنعمان

بالأديرةالاهلةسيناءجزيرةوسبهسوريةطريقعنالشمالومن

دخلالميلاديالرابعالقرنفيالرومانلأباطرةوكان)1(والصوامع

.الجزيرةشبهإلىالنصرانيةدخولفيملحوظ

وكان،العربجزيرةفيللنصرانيةموطنأهئم،نجرانوكانت

بالحبشةاشتتجدواولكنهم،قبلمنذكرناكماأهلهاقتلقدنواسذو

كعبةبنخرانكان:وقيل،م525سنةنواسذاوهزموا،فأنجدوهم

وعطموهاالكعبةبناءعلىالحارثيالديانبنالموانعبدبنوبناها

مغتئون.أسامفةفيهوكان.نجرانكعبةوسئوها،للكعبةمضاهاة

إلىمنهاتسربفرقجملةالىاتقسمتمدالئضرانئةوكانت

النعن!طوريةفكانت،واليعاتبةالشاطرة،كبيرتانفرقعانالعربجزيرة

كذلك؟الشامقبائلوسائرغسانفيواليعقربية،الحيرةفيمنتحعرة

)2(.القرىواديفيصوامعهناككانت

القض!طتطينية،بطريركننعطورباسمفيسثون،التساطرةأفا

تلدولم،المسيحجسم:أي،الانسانولدتمريمأنويععقدون

يلدولم)المسيح(الإلهولداللهوأن،المسيحنفس:أي،الاله

86.صالسباسي،الإسلام)ناربخ)1(

.35و92صالاصلام،)نجر)2(
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اختلاطعشىببدناختلطالثهروحإن:يقولونواليعاقبة.الإنسان

إلىاليعاقبةوتتمسب،نفسهتعالىاللههوالمسيحوأن،بالفبنالماء

الزها)1(.فيراهبأكانالذيالبزذعانييعقوب

إلىمتهاكليتشغب،فرقة72عنالمسيحيةالفرقعددويزيد

وأمهالمسيحبألوهيةتقولفرقة:الفرقهذهوأهملها،حضرلامذاهب

عضيمأبقيعايىاللهتالةو!:تعالىقولهيعيهاالعيالفزقةوهي،كليهما

أنلى-يكونهاستخنكقالألئودونمنإلفتنوأئائخذلنلفاسقلت"أنت

()2(.611:الابة/المائدةسورة51!..بحقلىلنسماأنول

معينكماثلهموليسمرونثلاثةمنأكثرالمسيحيونلبث

المسيحعونيندأولم،يتبعونهخاصدينينظاملديهمأو،عليهيسيرون

اجعمعفقد،الميلاديالرابعالقرنأوائلفيإلاأنفسهمشفلجمعفي

:سموهعافامؤتمراوعقدوا*،iمح!نيقيةفيدينيرئيسألفمنأكثر

ويزيد،أيديهمبينالتيالمختلفةالأناجيلفيلينظروا؟العامنيقيةمجمع

الموزعةلهاعددلاالتيوالكئبالرسائلوليبحعوا،الخمسينعنعددها

كفهاهذهبينمني!نشخلصونلعقهموذلك،العالمبقاعمخ!تلففي

وجهتهمتوخدقدوالتيمنها،صختهاظنهمعلىيغلبالتيالكتب

الئ!بل.سواءوتهديهم

إلىالأعضاءفانقسم،م325سنةالعامنيقيةمجمعوانحقد

الموخدينرئيس!اريوسبرثاسةكانفقدالأولالفريقأثا،نريقين

والمحرراتالجملوان،الثهعبدوانه،مخلوقالمسيحأنيرىالذي

والمشركين،السلمينفرقاعتقادات5و48ص6والخلالمللفي)الفصل)1(

84.ص

.401ص،والتثليث)الم!يح)2(
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وزاثفة؟محرفةالمسيحوتجسدالتثليثتؤيدانهايذعىالتيالقديمة

الذيالشابأثناثيوسالشماسرأيمهعلىكانفقد،الثانيالفريقوأفا

الجؤهر.مئحدوائه،تامإلةالمسيحأنيرى

ذكرولقد،الخلافبينهماويشتد،الفريقانيتنازعأنطبعيفكان

نسواالروحانيينالاباءأن،وسوذينون،سقراط:المشهورانالمؤزخان

منهمكلوأظهر،بالألقابوتنابذوافتشاتموا،،اجتماعهمسببجميعأ

فتدخل،تضاربواحتى،الخلافسفةبينهمواتسعت،خضمهمساوىء

البابا،ومواطنهصديقهرأيتبطنأنبعدوذلك،الأمرفيالأمبراطورحيممذ

أبوسيبوسصديقهعنهروىوقد،وثنياقسطنطينالأمبراطوركانوقد

.الفراشأسيروهووفاتهقبيلإلايتنضزلمأنهميصريهبسقيوس

مبادئهإلىالأقربللفريقالأمبراطوريتتصرأقكذلكوطبيعي

الروحانيينالرؤساءمنمئةالسبععلىعددهينوفمافطرد،ومغتقداته

البلاد،منمنهمكثيراونفى،أعضائهثلثاوهم،المخمعمنالموخدين

جملةمعنىتحققوهكذا،معهكثيرينمعاريوسرئيسهمقتلثم

وهي:،المسيحمولمنأ:دهااعتبارعلىيوحناإنجيلفيجاءت

أنهيقعلكممقكليظنفيهاساعةتأتيبل،المجامعمنسيخرجونكم

ولاالابيعرفوالملأنهملكمهذاوسيفعلون،لثهخذمةيقذم

.2(:16)يوحنا.عرفوني

حادثأيذكرالذيالقولهذاالمسيحيقولأنن!نعتنعدلاونحن

فيتقزرتحيث،باشرهالمسيحيالتاريخفيومعحادثأهميععبر

هذاالدينوائجه،الانحعىبينهمالمتداولةالكتبالمجمعهذا

المذكور،المجمعأعضاءثلثسوىيقزهلمالذيالحاليالاتجاه

ثلثيعنتنبأقدالمسيحيكونوبذلك،الوثنيالأمبراطوربواسطة
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سبيلفي،نالهمماوالقتلوالنفيالتعذيبمننالهمالذينالأعضاء

الحفة.العوحبدعفبدة

همفانقسمواالأعضاء،ثلثوهمعضوأ،038الأعضاءمنبقي

منالمعارضينولكن،فرقثلاثإلىأنفسهمعلىبدورهمكذلك

المضهورةالوثيقةعلىامضاءاتهموضعالىأخيرأاضطرواهؤلاء

علىوخوفأ،والنفيالتعذيبمنأنفسهمعلىخوفأ(نيقية)بعقيدة

.الضياعمنأرواحهم

بينمنيختارأنالوثنيقسطنطينالأمبراطورارادةساءتوهكذا

والمذكراتوالرسائلالمختلفةالكعبمنالمتراكمةالمكدسةا!وام

الموجودالعقائديالتوجيههذاالمسيحينوجهت،رسالةوعشرينسبعا

)1(.اليوممسيحىمنالأعظمالسوادعند

اليومهيهانة،مسائلثلاثعننيقيةمخمعتمخصولقد

بعد،سنبينماحسب،بالثهالإسراكوهيوسعارها،الكنيسةأساس

العشاء:اسمعليهيطلقالذيوالأنخارسعيا،والتماثعلالصوروعبادة

.المقامهذاوبيانهافكرتهلتحليلئسغلامماوهو؟الرباني

الأسلامية:العقائد-3

فيهتتلاطمالذيالزمنهذافيالنبعبنخاتمرسالةجاءتوهكذا

المعزاحمةالمخعلفةالباطلةالعقائدمننجضئمبخرفيأفلهأفكار

.والأحلاموالظنونالأوهاممندياجيرفيالمتخئطة

133صوال!ليث،االمسيح)1( - ireالتيالعقائدهذهعلىالرذمراجعةونرجو

المذكور.الكتابفيالعامنيقيةمجمعأؤجدها
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تتفذأننيهانالذيالوقتهذافيالكربمرسولهالذبعث

وأقدجناتها،فيوماجتفيهاترذتالتيالسجيقةالهاويةمنالبشرية

يخلقالذيالساميالسويالمسعوىالىلنرفعهاالرحمةيدالبهاتمتد

التيالصحيحةالعقائدإلىالأؤبةعلىولنعاونها،فيهتحياأنبها

فجرمنذوالنبيونالرسلمشاعلهحملالذيالإسلاميالدينتضئنها

.والأجيالالقرونعبرالبثرية

وساوسمنلحقهامناالعقوللتخفصالمحئدئةالرسالةجاءت

الكقرأنمةعلىالحنسيفولعرفع،بالدينالمخعرفينويخاعال!ث!ياطين

منلحقهامماالأفكارولمحرر،الحقضدوالمجاديينالباطلوزعماء

نفوسهم،فيوتأضلث،الناسقلوبمنتمكنتالتيالسزكشرائب

كحقائقواععنقوهاالأنجداد،عنالاباءوورثهاالاباء،عنالأبناءوورثها

تقكير.أوتأئلاوترؤغعرمنبهامسفيم

الحقوليحقالزساد.سبيلللناسليبئينالكريمالرسولالئهبعث

الظير:القودينيألمحدىرسول!أزسلاللأممىأهو:الباطلولينطل

الاية:/التوبةسورة19!!اثمثركون!زوثؤصلأءأل!ينكل

9،.:الاية/الصفسورة611و33،

منبلغقدفيهاالإنسانكانالتاريخمنحقبةفيالنبيئأزسل

السليم،المتطقصوبتفكير؟توجيهالىتؤفلهدرجةالعقليالنضوج

لهوتيسرإدراكها،عنأسلافهمعجزالعيالحقائقادراكمنوتمكنه

لاالعيوالمعنوياتالحئ!ئاتمنالمشاهداتتؤئدهالذيالامعناع

وتغفبالمكابرةالابهاالتنمليمدونيحولولا،السكاليهايعطزق

والعناد.الهوىسلطان

كانالتيالحئئةالدلائلمجزدعلىالنبيينخاتمرسالةتغتمدلم

roq
http://kotob.has.it



وأنبياءهرسلهبهاالفهسفحوالتي،الماضيةالعهودفيالأؤلالشأنلها

خاتمعليهايععمدلموالتي،السابقةالبحوثفيقذمناكماقنلمن

منالثانيةالمرتبةفيأئهاسبيلعلىمنهاجاءماإلىرسالتهفيالنبيين

لمالذينالأناسيمنللشواذالأحيانبعضفيتفزمالتيالإقناعمراتب

الملائم.العقليالنضوجدرجةبعديبلغوا

عاجلهمالذينإحياءمعجزاتمنالنبيينخاتمرسالةخلتلقد

كانتبل،ذلكساكلوما،تحمعىحيةإلىالعصاوتحويل،الموت

مجردمنالناسوتحويلالقلوبموتىكإحياءاخر،نؤعمنمعجزاته

،بالإنسانالخليقةالحقيقيةالحياةروحفيهمتدثادميينإلىادميةصويى

دتهأممنجيبوأءانواأئذينإيأكا:قولهبمملعبادهاللهخاطبولذلك

وتفيهءانمرصبننصلىاللهأتوأغلمو(جميحئملمادعاكتمإذاوللزسول

24(.:الاية/الأنفالسورة81!"نخشروتإلئهوأئ!

كتلك،بحتةمادئةمعجزاتالنبيمنالقومبغضسأللقد

قبل؟منالمارقونبهايؤمنلمضخامتهامنبالرغمالتيالمعجزات

الأولونبها!ذليأنالأبالأيئئئزسلأننحناإوما:تعالىاللهفقال

95،:الايةالإسراء/سورة171.".بهأفظلموأبصؤألاتةثمودانيناؤ

عدا!لاثضصاسباعئجميرسلأؤالبزجاصشيبكئممجسفأنإأفامنتر

تاصفالجئكمفبزشلأضرئتانفيهيحيدكئمأنأمنتصأ!!و!ي!ل!

ا!تببحا4يرجمنال!تحدوألاثمكفزئمبمافيغرتيالرلخئن

96،.و68:الآيتانالإسراء/سورة171

الفرانهيالنبعبنخانمرسالةعلىالدانةالكبرىالابةكانتلفد

حوىوبما،الصحبحةوالعفائدالنوحبداباتمنحوىبما،الكربم

منهاتخللموالتيوالاعبار،الائعاظتوجبالعيالأممأخبارمن
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حوىوبما،المحمديةالرسالةتاريخالىادمخلقمنذالنبيينرسالات

اسمدذمماوسعبهافروعهااختلافعلىالأخرىالعلميةالحقائقمن

إمناعمحاولةعندالخصوصونجهعلىالرسلمنالعزمأولوببغضه

.والإدراكللففمالفابلةالعقولذوي

قائلا:وناداهم،كاقةللئاسالكريمبالقرانمحمدأالفهأرسل

ألئهيهيهدى!مببوصتنيلؤرألئوهفجا!مإقد

،هـالئورألظئمئيئنويغرجهمألشلصمصبلرضون!أتبعمف

/المائدةسورة51"!ف!نفبيصق!إكوبفدكلز*ل!دنر

.،16و15:الايتان

لتوحيد:ا(1)

لاالذيالخالصبالئؤحيدالبثمرخلقمتذالإسلامجاءلقد

علىكائةالناسإلىوالنبيونالزسلحمله،الصمزفيمنشيةيشوبه

،الاخرةثوابوحسنالدنياسعادةلهملتتحفق،الإنسانيةحياتهمطولي

النفوسيلؤثمماالإشراكعقيدةتحملهمامقأتفسهنموليطهروا

مرتفعألعكونالثهخلقهالذي،بالإنساناللائقالمستوىعنبهاوينحط

واحتقارهانفسهإذلالمنوليحميه،المنحطةالحيوانيةالطبيعةعن

ضرالهمتملكلالمخلوقاتالدينمةالطقوسداجراءالعبادةبعقديم

سورة631.".هـلفمؤبينلرلرسولهءاتعؤ.وبئهأ.نفعأ:ولا

.[7:الاية/المنافقون

الله:وجود(1)

منالنبيونرذكماالخالقوجودمتكريعلىالفهرسولرد

الخ!لفون!همأتمشئءغبرمنظفوأإأتم:تعالىمولهذلكمنقنل،
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أنمرتكخزابنعندهنمأتم!يولهنونلابلوالازعقالشمؤتخلقواأئم

37،.-35:الاياتالطور/سورة521"!المنهبوويئهم

بينفهم،ال!ئليمبالمتطقالألوهيةمتكريعلىالفهرذلقد

لأنهم،محالوهوسيء،كيرمنخلقواقديكونواأن)ما:أفرين

،والنقصانللزيادةمابلمحدودوكل،محدودةهياكلفيمصؤرون

يكونواأقهـاما.اللههوفالموجدلموجد،يحعاجحدودهفيووجوده

ماكذلكمحاذ،وهو،الثهحدوثهذاويقتضي،أنفسهمخلقواقذ

السماواتيخلقوالمبالأخرىفهمالخفقعلىيقدرونلاداموا

الكؤن،هذاعلىالسيطرةيملكونولااللهخزائنيملكونولاوالأرض

الخالق3بوجوديكفرونفكيف

منعنهحكاهفيمالقؤمهالخالقوجودابراهيمقنلمقأثبتلقد

المنطقيةالقض!يةهذهوتتلخص،الصادقةالمنطقيةالطريقةتلكاسععمال

ألاظبأخميلادالأفل.فلتاإ.:الخالقهوالكوكبأنفرضأنهني

الآخر:هوفأفل،القمرنحوفائجه76،:الاية/الأنعامسورة61!..

قإيقؤستال.افلتنلضاأضبرهدارئيفذاتالبمزغةألص!تساؤإفلنا

والأزكأأدشمؤتفطردلذىوتجهىوخفث!إققمث!بهونئئابرىء

7.الايتان/الأنعامسورة61حنيفا" A9وV]عنيغيبلافالخالق

.الكونمنرتعةفيمحدودامخلومأيكونولاالوجود

الذىأهو:تعالىقولهاللهوجودعلىتدذالتيالاياتومن

ظق!بصبزلغملىنلهماوأدئههؤهن!بن!!ا،رفبئضلقكل

ماقيقاص!ل!تهـالمصيرسوبمفكسنوصؤثزيأقئوألازضأفمئؤت

"!أل!دوربذاتعليموأدئهلقلؤنومالت!ووبئمارلقلروالأرضألمحؤت

ألافىرنباأتصصإصغ:وموله4،-2:الايات/التغابنسورة641
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ادس!أضجوالذى!نهل!ررر،لذى!نؤىظقائن!!
ولقده،-ا:الايات/الأعلىسورة1871!أصىعلافبمله

،!وموسى)بزهيمصف!ا!"وكالف!خفلنىهذاإإنالفه:ذكر

91،.و18:الايتان/الأعلىسورة871

إإن:قولهفيالثهذكرهمااللهوجودعلىالعقليةالاياتومن

تتزءابفد2نجزمنصلبثوماضقتكزوفى!ئقؤنينلأيمخؤألأزضاليئبزئقفى

ولناياززبمنألسملمنألئهانزلومأوألنهارائلاأخلض!!تؤن

تلؤهاأدئهءايتنلك!تنقلونلنزءالتالركخوت!تهرلبئؤضهايعدالارتى

الجاثبة/سورة451،!يؤنونوإيخنه-افهبفدصدش!يأئيافئعنك

6،.-3:الايات

يختي!فنغومرمآؤكزصبحإنأؤيتمأتل:تعالىقولهذلكومن

ماوليفنصتنئخهـمهزالظترإلىئؤاإأؤلز:وتال!"ئعيه!بملي

الملك/سورة671!!ب!ينثوثمييذإنمالزض؟الأيضمكهن

.\[9و03:الاينان

وألئهارالئلوأخنفطوالأرمقألعنمنؤمقضلقفىأإق:وقوله

هآ:هن(لشمأءمنأكأتزلىومأأئاسيننعبماإ!زفىبخرىالقوالننك

أزكيوتمريفد+ئهشصلمنيه!وبثئورضاتجدالأزضبهفأيا

21!،بففلونلفؤلملأبئزوالأزعقالشم!ببنالسخرو(دعن!ا+

164،.:الاية/البقرةسورة

طء
الفريثىكلاقشوىثمنرؤنهاعدءفيرالمئ!ؤترغالن!أأفه:وموده

الانجتطفضولالأنريدئرفسمثئطانجل!ثحرىغوالقمرألثئنسوسز

وأكزارويىنجهاوحمطالأزضمذأننرىوهو!ؤله!نونرئبهخبلفللعلم

ذلكقإنانهارالفليغشأثئنزؤتجقفهاجعلالثنزليفي!بن

أغنيفقوخثفنخوزثملغألأزضوفى!نجفكرونلفؤيرلابئخ
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هـئغنهىبقف!هاونففملؤصبماءيعئتىصنوانوغئر!ن!إنونحيلوزخ

سورة131"!بففلىتلفؤرلأبئئذلففىإنالآ!لق

4،.-2:الاياتالرعد/

منفليس،وجودهعلىالدلائلمنالفهكتابفيجاءمابغضهذا

المخكمة،العظيمةالاياتتلكمنفيهبماالكونهذايوجدأقالمعقول

أنشاهامناتجخالقغيرمن؟والدفةوالمنيقالنظامنهايةالبالغة،الخفقة

منالزخنضفقفترىئا.إ.:للعقولالمذهلةالعجيبةالصورةبهذه

الصرإلكيقلمتكزنبنالصرائرحمعنم!ظولممنترئهلالبصربمزيمتفولز

4،.و3:الايتان/الملكسورة671!،صصل!وهوظ!سثا

هذهبمعلالألوهيةمنكريعلىيحتخونقبلمنالنبعونكانلقد

ولكن،أيديهمعلىتجريمؤمعةباياتهذامعيأتونوكانوا،الآيات

قأإلىالباقيةوهي،الرسالاتاخرالمحمديةالزسالةكانتلما

إتفك،الرسالةبقاءمعباقيةأدئعهاكانتعليها،ومنالأرضالفهييرث

451!"يؤشنونوإيئ!آدنهيعدصدش!يأئياقتئطكتلوهاأفو"ايف

6،.:الاية/الجاثيةسورة

ووحدانج!ه:النه)ب(

بغضقصصمنسيئاالننلسورةفيلرسولهاللهذكرأنبعد

وصالحوسليمانوداوودكموسىالموحيد،الىدعواالذينالأنبياءمن

إدنهاضطغائذبعبا"عكوصلنمدنهئنندأقل:لنبيهمال،ولوط

هفل!موأنزلواقازضأالئئؤتخلفأئن!يشركوتأئاضنز

تنبتو(أنلكرصاتئابئجهصذاير!إلق!ه،ئدتناماحبرالئ!ل!

قرازاالا6زضجعلأنن!يئدلونتغهتمبلأطةخألا!شجرهآ

ألة!لحبزأالخرذئفوحمحلرؤمىلاوسلأنف!بمضلنهآوجحس
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عا.%ااتمضثالزمجيبأفن!فلموتلاائحزهئمبلاللةء

نذئحوونئاقليلأاللةئعأءلةالأزضنظتءلخحلحنمالمئؤهـلكحثف

بتنبث!%الزلهحلزسلىومنوانبخرالبرخملئتفىبقدي!ئمأئن!

لتكنجدؤ(أفن!ي!ثر!ونألبمئاتفلىاللةخإلةرخمتهيدفى

نإبرفتكبمهاتوأقلاللةخإلةوالازصألضصمآصننيرزبم!ومنليدلمثز

ومااللهإلاانفبفوالأزضاف!مؤتفىمنيق!،فل!سدنبكننص

65،.-95:الايأت/النملسورة271(!شعثوتنيانيثمي

أدئودوتمنأوبمبدوت:المثمركينأحلاميسفهسأنهجلوقال

أتنهثوتتلأدئهعندشفعكؤناهو3ءويقولونيخفعهصولايضزهملاما

يمثئيهوتعماوشلىممتحن!الأرضىقولاألضئؤتقئقلملالصاألله

نقولثمجيعاعشرهتمإويزم18،:الاية/يونسسورة1.1!"

)ئانابهنمئاثر؟ؤهموتالئتنهنمترينهاوش!يمؤكأأتزم!نكمأشركؤاللأفي

بخفلينعبادتكئمعنبهاإنوئتنكغئثنناثهبذاإدئهفكتى!لعبدون

وضلآلقمؤلئفرأللهالمورذوأ(شلفثئمانفي!!ئتو(هنالك!

ينلكأننوالأزضأفصماءهنيرزمكممنقل!يقزوتكانو(ماعنهم

يدبرومنالئهىالمئتوعرقيالمحئتمنالشيزجومنوأيماشرألئمفع

بتدفماذاأفى"رئبهزألئهفدد!!دنمونأف!فقلأدئةفسيقولون*ني

الذبكلرئبه!تصقتكذلك!لمئرفىت،قال!نلإلاأتش

نليعد!ثمالحفقسدؤأننثر؟ك!منهلتل!يؤينونلاأكئ!ف!قوأ

إلىيهل!تنب!ش!يممنهلق!تؤفكونف!قيميدهثملن!يتدؤاألئه

يهذئلاأئنيثبعأتأحقألىإلىيهدئأفمنلف!يهدىألئهتلاتش

الظنإنطأإلاأكزفىتبعوما!تخك!وتيمفل!فايهدىأنإلى

منفصدتوات.الآ.!يقعلونبماعلئمأدتهإنشثأالهقمنيننىلا
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ألئووتمنيذصتأنذفيشيعوماألازضنفوهنألشئؤت

101!"يخرسوت!،هئم!نالظنالميئعوتإنشرصة

66،.و36-28:الابات/بونسسورة

الهةاللهمعكانلوإنه:بقولهكذلكالوحدانيةعلىالفهواحتج

يفعلكمابالمغالبةسبيلأوالربوبيةالملكلهمقإلىلطلبواأخرى

ومعاندته،مفكهإفسادالىسبيلاولابتغوا،بعضالىبعضهمالملوك

مولهوهوهو)1(،الاإلهفلايكن،لمذلكأنومعلومقذرته،في

م!بيلأأنضشدىإكلانجنغز(إبميقولونكماءالةمعه؟نلؤأتل:تعالى

الإسراء/سورة171"!به!ع!بميقولونضاوتفككبحن!!

43،.و42:الايمان

نصنونمئاائوثل.ولكمأ.اخر:موضعفيشأنهجلويقول

ولاعائهعنلمجنتكيرلنلاعد،ومنوالأزضقالشؤلقفىهنوله"!

ئنالهة0انخذؤأأس!بنزون!والنهارائلبسئون!بسنخسرون

رلخاللأف!بحقلفسدتأأدنهإلاءالمةفيهما؟نلؤ!ين!ثرونهمالأزض

22،-18:الاياتالأنبياء/سورة211،!يصفونعئاالعرثى

ويريدشيئأأحدهمايريدأقلجازالهانهنالككانلو6نهوطبيعي

فتتعارضالاخر،فيفسدهسيئأاحدهمايفعلأناو،ضدهالاخر

الكزن،أحوالوتضطرب،المفكفيفسد،الفعلانويتضاربالإرادتان

ولاواحد،الةالايكونألاهذامنفيلزميخدث،لمهذاكانولما

كنلايقولىدإنماأنعأقعقوا)ذااإنهرضطأالصئؤلضإبدجهو:الااله

"..ل!شرفيإلا117،:الاية/البقرةسورة21!،فيكون

.Ivy/2،تهلا"وكتاب2/263،لكافا)(1)
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كخنفصظمؤ(ثر،صدنرجلو(أتم1630001:الاية/الأنعامسورة61

سورة131!"ائنقرآلؤصدوهو!:كلصلىأدئهئلجهنمألخقفنثنه

.،16:الايةالرعد/

فنوح،النبيينسائرفعلكماالوحدانيةالىالكريمالرسولدعا

سورة231.".غيزمرإنهننكرماأدئهأغدا!.يتوير.ة:لقومهتال

23،.:الاية/المؤمنون

غبر"7افينن*هاأدئهأغدوائنؤصظلهؤ%لظتمطاأهـداك

65،.:الاية/الأعرافسورة71!أنئقونأئلا

هنلحمماألئهأ!!دوايقؤمىقالصع!ئاأخاهئمثمؤإد!ك

73،.:الابةالأعرات/سورة71.".غبر،إن

ئنل!مماأدئهأنجدوايقؤسفالثمنئأأخاهئمهذيفإوالى

85،.:الاية/الأعرافسورة71.،.غير،إبه

ددنءالهةإلق!!لضددنماذاوقؤ!ءلأيهمالأاذ:وابراهيم

8:الايتان/الصافاتسورة371"!ءييرنأفه O86،.و

ألئهأسيخزئتفزوتءأزياليألشخنإئصجى:قالويوسف

93(.:الآية/يوسفسورة121!(القفارالؤعذ

/الأعرافسورة71"..ابفاإلقينمأفهأغيرأتال:وموسى

.،041:الابة

371!،أبخلقينأصنوتذددتئغلأأألذعون:ماللالياس

125،.:الاية/الصافاتسورة

يألئهيمثركمنإن!ورئ!خرلأألئهاغبلر(إتز+بلةئبئ:المسيحوقال

.72،:الاية/المائدةسورة51،..أنارومأوiالخةطنهافهحزمفقد
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أنضآإكيوحى6علكزبثرأنماإنماإتل:النبيينلخاتماللهوقال

411!،لاتمثصكينووئلوأستففرؤهالضهفأستقممواؤصد!إلهورإلفكز

6،.:الاية/فصلتسورة

أدنهأغبدوأأتزسو،أئز!لفىبعثنا)ولقذ:سأ"نهجلوقال

أزسفناأومآ:وقال36،:الاية/النحلسورة161الظعوت!واتجتنبرأ

أ!فاغبدونأنأإ!إلة!أل!إيخهلؤحئإ!زسولمنمتلثهن

25(.:الايةالأنببياء/سورة211

وذكر،اللهبناتأنهميزعمونالذينالملائكةعبدةالفهوذكر

وقال،أحلامهمسفاهةوبعن،أقوالهموفئد،الجنعبدةكذلك

ظفناائم!ابنوتولهرأنبناتألزفيإفاشتفتز:الكريملرسوله

ليقولولث!إقكهخئنإنهم!الآ!شهدوتوهئمإلئاانصعبحه

يهفكلما!أنجنينعلىأنجناتأضطفى!لكلذبوند!تهئمأدنةولد

إنبكننكزج!نوا!ئايثسلطن"ل!أنم!ندجممنأفلا!صئكفون

إضهت!الجتةعلمميولقذنصمب!لمحئآصوتبنبي!!وجح!واصعدفينكنئئم

/الصافاتسورة371"!يصفونكاأدئهستحق!لمضرين

(.95D-914:الايات

!الؤاايخاكزأهؤل!لفمحبكةيفولثمجم!نجئرهتمإودبزم:وقال

آتجنلتددن؟لؤأبلدونهثممنولبناأنتسنخنكفالوأ!بعبددن

ونقولنثراولانف!لغنهىتض!يتلذلاص،بهؤم!ئؤمونبهمأنخزهم

سورة341"!تكذبونبهامممترأئئىائارغاليونوأظلوالفذين

42(.-04:الاياتسب!

ينبرونجت!بخينلموضتوأوظفهخيكش!كاءلئوأوجع!وأ:وقال
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أفئوألازفىالشئؤتباخ!يصفوتعماوشكسئح!ن!مز

عدم!فئ،ليهذوهويفىكلوخدقصجةلاتكنولزولال!يكؤن

،غبدويثىكلصلخلقهوالا)بهلارئبهخألنةدحم!

يذركوهوا!بضرتذرصهلا!وصهبلثقكلفيطوهو

الايات:/الأنعامسورة161!ألحييرألئطيفوهوالأبصر

001-.)153

الذي)عزرا(عزنرأعبدوافقدكذبأ،اللهعلىاليهوداتعرتولقد

بعدوذلكبها،ليهتدواكعبالليهوديكتبوكانقنل،منذكرهتقذم

يدعلىبابلوتخريبالأفعربعدأورشليمالىبابلمنخروجهم

عيسىالمسيحكذلكفعبدوااليهود،النصارىتابعتولقدبختنضر،

وقاكأدئرأ!بنعزيزأليهوأوقات:تعالىتالمدمنا،كمامريمابن

قولبضفوتبأفوههزقولهرذلفأدثةأبفالمسيحالمجرى

أضارهمائخذوايؤلمخونأثأدنة)1(قنلهرفئلىمن!فرواالةبين

إلاأمروأومامزصيمأبفوألمسيحأدئهوتمنأزصبابمورئبلنهئم

الكلدانيونوكانالبكر،اللهابنهومزذوخان:يقولونالآثوريونكان)1(

هوالبكراللهابنأقتذعيالفرسوكانت،اللهابنهوحرارأان:يقرلون

اودين.الأبابنتوراالبكراللهابنيسمونمديمأالإمك!ندانيونوكان.مترات

الهنرد!يقولبزونا.الأبابنباكاب:اصمهالمكسيكفيالهندوسعندوالابن

وسكان،الالهوالدةويدعونهاديفاكي،الطاهرةالنقيةالعذراءابنهوكرضناأن

قأكومررينرأسوفي،كودمالمخلصالالهولدتالعذراء،ان:يقولونصام

بوطاان:والصينيونالكساكيونويقولسليفاهانا.المخلصولدتيئماكاالاله

منولدالمخلصهورصانالقدماء:المصريونويقرلالعذراء،ماياحملتط

رومةمؤن!رومليوص)ن:بقولونالقدماءالرومانيونوكانليي!.العذارء

ابنالمقدونيالاسكندرأنيقولونكانوامنوهنالكراصيلفيا.العذراءمنولد

،.والوثنيةهـالعقائدعن.الخ...أولمبياشالثريةالأممنالمضتري
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!!يمثثونعضامصئحدنههوالمالهلاؤحهآإلهالغبدوا

أللهأنحذإوقالو(:سأنهجلوفال!3(و03:الايتان/التوبةسورة19

سورة21!أمئونلمكلوالأريقأدشمؤتفىمالابلسئحنبماولدا

لاالضنئهوستخببماولاأأفةأئخذةمالو(:وقال،611:الاية/البقرة

علأتفولوتكذمسئطنيفنعند-إنالأرض!فىوماأدشئؤتفما

يندحوتلاالكذليأدئهعلىينزوتاللأينإتتل!تفدمونلاماألئه

96،.وIA:الايتانيونع!/سورة511،!

ربئألئهاغبدواإشر+ءيليئئأتسي!حإوقال:شأنهجلوقال

وماألنارومآولهالخةفيافهحزمفقدبأئهيشركمنإنمورنجحئم

ثئثزثالثأفهإتماسدواائذينصفرلتذ!2أضاهنللطئمب

أئذبليمشىيتولوتعفاينتهوأثز!انؤص!،باءإ،إئيمنوصصا

وألئه!شغزيهإهـألئهيعوبوتأف!!ايبزعدالرضهضكنروا

منظتمذرسولمإلامريرأبفالمسيحنا!زجصغفور

صتبانظزألظماثميأصلالر!اناسذيقةوأتهالرشلىقنله

منأشبدوتمل!بؤفكوتأفانظزثضألالئئله!نجتن

العليم!ألضمميعهووأ"نفحأولاضحزالحخيئلكلاماأدلودوت

مؤيرأفو!نئيعوأولاألىفبردبخخفىنقلأالااصنئ!بكأهلنل

،!ألشييلسوأءعنوضلوأ!ثراوأضلىاقتلهنضلأأقذ

77،.-72:الايات/المائدةسورة51

اليهودعندالمقذسالكتاب)ن:نقولأنهناالمناسبومن

)سرائيل!يااسمع:مالتعالىاللهأنفيهجاءفقد،بالوحدانيةيغعرف

كلومن،مفبككلمنالهكالربفتحبواحد،ربالهناالرفي

بهاأوصيكأناالتيالكلماتهذهولتكن،موتككلومن،نفسك
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قيتجلسحينبهاوتكلم،أولادكعلىوقصها،ملبكعلىاليوم

واربطها،تقوموحينتناموحين،الطريقفيتمشيوحين،بيتك

قوائمعلىواكتبها،عينيكبينعصائبولتكن،يدكعلىعلامة

9(.-64:)تثنية.أبوابكوعلىبيتكأبواب

لاأبدئةعقيدةالوحدانيةأنيعتقدواأنيجبمافيتقرروهكذا

.تزول

العيالعقيدةهذهأيدالمسيحأنكتبهمفيالنصارىوذكرت

اليهود:يعلمكانعيسىأنمرقصروىفقد،القديمالعهدفيجاءت

أجابهمأتهرأىفلما،يتحاورونوسمعهمالكتبةمنواحذفجاء

الوصاياأؤلإن:يسوعفأجابه؟الكلأولهيوصيةاية:سألهحسنا،

منالهكالربوتحعثواحد،رفيإلهناالرلثاسرائيليااسمعهي

هيهذه.قدرتككلومنفكرككلومننفسككلومنقلبككل

الثهلأنه،قلتبالحق،معلمياجيدأ:الكاتبلهفقالالأولئ،الوصية

كلومنالففمكلومنالقفبكلمنومحبته.سواهاخروليسواحد

له:قال،بعقلأجابأئهيسوعراهفلما..القدرةكلومنالنفس

12:34)مرقص.اللهملكوتعنبعيدألست - 2.)A

ويعرضليجربهإبليساخذهحينلإبليسقالالمسيحأنويذكرون

يكونلاالسجودلأنلهيسجدلاأنه،لهسجدلوكفهاالدنيامفكعليه

مكتوثلأتهاسيطانيااذهب:يسوعلهقالحينئذ:قالوا،وحدهلثهالا

.(7:01)متى.تعبدهوحدهداياهتسجد،إلهكللزفي

التيالعقيدةهوالتثليثكانداذا،ثلاثةكانلوالفهأنونرى

تسجدالهتكاقانيمللعلاثة:عيسىلقال،وعيسىمرسىبهاجاء

أقانيم.وثلاثةواحدإلهإلهكمإن:لقالأوتعبد.وحدهملاياهم
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مانفسهو،الكاتبقالهومالابليس،تالهالمسيحأنذكرواماولكن

الله.إلاإلهلاأ"نهالمسيحقولمنعتهتعالىاللهحكئ

أنتم،وأئا:يقولكانالمسيحأنكذلكمتىإنجيلفيوجاء

.إخوةجميعاوأنتم،المسيحواحدمعلمكملأن،سعديتدعوافلا

إلهكم:أي-أباكملأن،الأرضعلى-الها:أي-أبألكمتدعواولا

واحدمعلمكملأنمعلمينتدعواولا،السماواتفيالذيواحد-

-"01)متى.المسيح A :.)1Y

على-إلهأ:أي-أبالكمتدعواولا:يقولالمسيحأنترىألا

أباكم-لأن.ازضيجسدفيحالأأوالأرضعلىمتجسدأأي.الأرض

العليئ،السماواتفيالذيوهو،لهسريكلا.واحد-الهكم:أي

الذيالرسول:أي،المعلمهوأ"نهمؤكدأالمسيحيشهدوهكذاالكبير،

نألاثمر؟ن)ما:تعالىلقولهتصديقأهذاويعد،ليعلمهماللهأرسله

دونهنلىبا!اكونوافاءسيقولثئموأفبؤوالخكمالكئبألئهيوتيه

ولا!تذرسونكنضوسااتكئميتعلونكنتزكمارثنتنكولؤ(وفيألئه

ئئطمونأنئمإدبفديأئكفر(يأمرمممأزلهال!وألنبثن!عكة.نئنذواأنلهآهركنم

.08،و97:الايعان/عمرانآلسورة31،!

المسيحانيقزررأيناكماالنصارىعندالمقذسالكتاباق

رأوالماالناسأنكذلكقولهمذلكومن،الزسلكسائرالفهرسول

الىالاتيالنبيالحقيقةفيهوهذاانقالوا:،يسوعصنعهاالتيالاية

.(6:41)يوحنا.العالم

نأوهو،إنجيلهفييوحناذكرهبالوحدانيةاخرتصريخوهنالك

الاعترافهوالاخرةالحياةفيالفززشزطإن:يقولالمسيح

مولهاإليهنسبالنيوالجملة،اللهرسولالمسيحوأن،اللهبوحدانية
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الحقيقيالإلهأنتيعرفوكأنالأبديةالحياةهيوهذه:بالنصهي

يقللموهكذا3(:17)يوحناأرسلتهالذيالمسيحوش!وعوحدك

امعيازأممتازةاقانيمثلاثةأنكميعرفوكمأنالأبديةالحياةن)1:المسيح

أنتيعرفوكأنالأبديةالحياةن)1أوواحد(الهجميعاوأنكمحقيقيأ،

...القدسوروحوالابنالأبهي،أقأنيمثلاثةمنالمكونالىإله

الأقنومهوانأو،مجسمإلهأو،لىانسانإلهيسوع)وأنالخ(

إلخ(...العاني

هيالأبدبة)الحياةأققولهمحسب،المسيحسهدلقدبل

بهيؤمنماعينوهوالثه(رسولالمسيحوأناللهإلاإلهلاأنشهادة

.المسلمون

بالوحدانيةيؤمنمنمنهم،الجنأنذكرالذأنهذاإلىونضيف

إوأن!:قالواإتهمسأنهجلقالوالولد،الصاحبةسبحانهاللهعنوينفي

،3:الاية/الجنسورة721!أولداولاصنجةاتخذمادوئاجذتفك

)مل:تعالىاللهلهفقال،الفهعناللهرسولسألتالناسأنالذوذكر

يكقولتم!يولذولتميلذلغ!ألضمرألئه!أحذألئههو

.4،-ا:الاياتالأخلاص/سورة1211"!أخا!فوال!

افعاله:و!فاتو!فاثهاللهأسماء)ص(

وجاء،الصفاتاشمعادةعليهايطلقبأسماء،نفسهاللهوسمى

فيبثناوقد)1(،أفعالهلصفالتذكزكذلكالنبيينخاتمرسالةفي

تتعفقلصفةبتحقهماومنه،لنفسهيسنحقهمامنهاش،أوصاتتعالىدله)1(

له،أسماءفهيلهبصفةتتعلقوماهو،هينفسهالىالحائدةوأسمار.،به

أودله:تعالىمولهتأويلهووهذا،أفعالصفاتومنهالذاتهصعفاتومنها

بكر=أبوالفاضوأدخل،الحنىاتميات:أىبهاافادعو.الحسنىالأصحاء
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لهذهذكرمقالنبيينهؤلاءرسالاتفيجاءماالسابقةالمباحث

ناهناوسنرى،اللهأفعالصفاتمنيلحقهاوماالصفاتأوالأسماء

النبيينكعبفييأتلموتوسعاستفاضةفيهاالنبيتينخاتمرسالة

هيالنبيينخاتمرسالة)نإذ،الكريمالقرآنفيجاءكماالسابقين

أكملتالتيهيوأنهاالذفر،اخرإلىتبقىسوفالتيالخالدةالرسالة

.الإسلامرسالةبها

102!ألح!تىالاشمآءلههوإلاإلةلآإالله:تعالىمال

ندعوأهاأباالرخمقعو(%أواللهادعوأأق:وفال[A:الابةطه/سورة

ةولئه:ومال11،:الايةالإسراء/سورة1IV.".لفصتنئالأممماءفله

ماميتزؤنأشبد)1(قينحدتالذينؤنرابهافلاعوهكلئتىالأتمابر

018،.:الاية/الأعرافسورة71!،ن!كالؤا

)1(

وخير،نورهمتنم:مثل،سبحانهأسمائهنيالأسماءمنعدالعربيابن

والمحلم،والطيب،خسةوسادس،ثلاتةورابع،الماكرينوخير،الوارثين

فيذكر)ذ536(سنة)الشوفىبزجانبابنذلكفيوامتدى(ذلكوأمثال

)رب:دعائهفييفولكانالنبيأنعباسابنعنوخرج)النظي!ف(الأصماء

علي،،تمكرولاليوامكرعلي،تنصرولاوانصرنيعلي،تعنولاأعني

ليامكرالماكرينخيريا:يقالأنجائزهذانعلى،صحيححديث:فيهوقال

6/326القرانلأحكام)الجامع.0.عليتمكرولا v327.و

الف!ركون،فعلهكمافيهابالتفييرأحدهما:أؤخهثلاثةيكونالالحاد:ميل

اللاتفاشقوا،أوثانهمبهانسئوا،عليههيغنابهاعدلوا6نهموذلك

والثالث:فيها،بالزيادة:والثاني.المانمنومناةالعزيز،منوالعزى،اللهمن

تعالىاللهفيهايسمونأدعةيخترعونالذبنالجهاليفعلهكمامنها،بالنقصان

..بهبليقلامماذلكغيرالىأفعالهمنذكرمابنيرويذكرونه،أسمائهبغير

بماوصفو.المثعبهةف!ن،التعطيلوالنفصانالشببهالأسماءنيالزيادةومعنى

البوسحجيالحمنأبوالث!يخوعثل.بهاتصفماسلبر.والمحطلة.فيهياذقلم

.الصفاتمنمحطلةولابالذواتمثبهةكيرذاتاثبات:نفالالتوحيد،عن

7/328.التران،لأحكام"الجامع
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هوالمإلهلآالذتاأدئهإهو:مولهفيأسمائهمنبعضأاللهوعذ

مموإلاإلهلآالذمم!ألئههو!آلزصصألرخمقهووأالم!فدشالنمميع!ر

أفرستحناألمتحئزالشازالحزفيالمهنمنالمؤصنافمكمالقدوساكملك

لهيشنحالخسئئالأسنماءلهالئصؤرأنارىالخلقأدئةهو!يئثر!ونعضا

الحشر/سورة195!!ألحكيزانعيينوهراإلازفنالشمؤتفىما

.4،2-22:الايات

هـهو..)،41:الاية/البروجسورة851!"أنودؤالنفورإوهو

رءوفوأدئه..)6،.:الاية/العنكبوتسورة192!أنعايصألشميع

521،الرصصألبزهوإت!03100،:الاية/عمرانالسورة31بأيباصا

الاية:/البقرةسورة21،لحيمغفوروأدئه..!28،:الايةالطور/سورة

أطهوكات..!263،:الاية/البقرةسورة21،لحيرغقه..إوألئه225،

41(قديراعفواكاناللهف!ن..أ99،:الآيةالنساء/سورة41،غؤرأعفوا

النصر/سورة1.11(ئؤابا!انإن!..!،941:الايةالنساء/سورة

28،:الاية/الشورىسورة421("لحميدالركوهو..!3،:الاية

أفهإن..ة34،:الايةفاطر/سورة513!شكورلغفو3رئثاإبر100

انجيزألفكيصوهو..471،:الاية/ابراهيمسورةا41(اننقايرذو!ديز

/الشورىسورة421"ححيصعكإن!..?،ا:الايةسب!سورة341

.[21:الايةسب!سورة341(العلمرا!احوهو..ة51،:الاية

الفهتذكرالتيالكريمةالاياتبعضمنأمعلةنضربأقونرى

قولهذلكمن،لأعمالهصفاتأومذنناهاالتيغيراخرىاسماءفيها

سورة31!"المبئذخيروافهأطهو!رأوم!رو(:وجلعز

أدشيلعنوصدا!م!هئمكفروأللذيننررلقأبللم54:الاية/عمرانال

33،:الايةالرعد/سورة131"هالرمنل!فاألئهيضدلوهن
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الايعان:/الطارقسورة861!"كدصاوأكيد!كدميكيددن.انهم10

سورة21"المدمب!فضل!ذوألئه.و!نإ.16،و15

لكروجلظنلأضلفئضالكمجعلىأوأدئه251،:الاية/البقرة

تقيكصوسزييلاتحزتقيحمسصليللكغوجملأتحتنااتجبالئن

سورة161!!دت!تلموتلعلكغعلئحئمنفمنهشزكذلكبأس!ثم

81،.:الاية/النحل

فنلبخرحكروملبكن!علبهثمبصلىائذىأهو:نعالىفولهومنه

/الأحزابسورة331!"ورحيماباتمؤفينو!انافؤإلىالظلئت

الاية:/عمرانالسورة31!لفنلين!فمايرلدالله.وماإ.43،:الاية

134،:الاية/عمرانالسورة31،ألمحنينمجثوألئه.).801،

علىنضللذواللهإتائتنمةئؤمالتبألئهعلىينزونائذيفظن)وها

06،:الاية/يونسسورة11.!أيحثكروفيلاأكزهنمولبهنائاصس

فىئموممننؤدعهأمئشفزهاوليلررزقهاأدئهكلإ،ألازضفيداصئزمنإوما

فنفسيماضل!علإهن6،:الايةهود/سورة111!،ئبين!هنن!

الاية:/فصلتسورة411!أتلعبيديظلغزيكومافعلئهأأساومن

2،.:الايةالفانحة/سورة11!"الفلمينرتدئهإأنحضد46،

نإظفر!فىرواكدفيطلقنالريحيمسكني!ثأإإن:قولهذلكومن

كثيرعنويعفكممبوألمايربقهنأؤ!ثكورصمئاليهي!يئز"لكفى

التقوىافل.هوإ.34،و33:الايتان/الشورىسورة421،!

أفهلسئةتجدولن.إ.56،:الايةالمدثر/سورة1741اتغفرؤوأقل

ابد"يقفلاأالهأاص23،:الاية/الفتحسورة481"تذيلأ

حسال!،يشا?شيرمنرزقوأفه.أ.9،:الاية/عمرانالسورة31

ورسلهءومعبحنمهنلهعدواكانإمن[12T:الاية/البقرةسورة2]
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/البقرةسورة21!أنلبهفرينعدؤأقف!ثدرميكنلوجنريلى

الاية:/البقرةسررة21،أثمكفاركليصيلا.وأدئهأ.89،:الاية

والكفوربئفضدفنديدزدبمالصلحنقوعلوأءاهؤاالذينأط!ئتعب276،

26،.:الاية/الشورىسورة24]!!ثصدياعذاليلمتم

لرو!فرأدئهيئبنكمبمئععوقاللهتبؤنكنعرإنأفل:قولهومن

يحث!افهف!نتولؤأف!نوالز!وثافهأطيعو(قل!زجيصف!روأدئهبؤب!

لا.وألئه.إ32،و31:الايمان/عمرانالسورة131!امحنئ

ألذيفأدئهثنت)0،14:الاية/عمرانالسورة31(ألظيينيحي

الطانينألئةويضلألاخرؤوفالدئاأطعؤزفىألثاثقيألقؤلر.امنوأ

أنذلىةإن27،:الاية)براهيم/سورة141!!يثماءماألئهولفمل

المنذعؤتإ.نفسحئمئقتكئممنأكبرأفه"لفتينادؤتكفرو(

ألنهأنوأغلموآ..إا،.:الايةغافر/سورة14.!،فتكفروبئالإيمن

235،.:الاية/البقرةسورة21.،.نأ!روأنفهمكتمفى-هايت!م

اضبئوافاسوأنمل!بكةاللهلفنةعلنينمأنجزاؤهنمإأؤلبهك:وفوله

هنتابوااثذيئالم!ينظرونهتمولاالعذا-عنهميخفف!فيهاخلدين!

فىوماالمئنؤتفىماودته...!د!يرغفوراللهف!نوفلرأزلكبمد

آلسورة31!،زصيصغفروواللهلمجثآ:هنويعذبدي!ث!لمنيففرالأزض-

أللهإلىمهاءبمئثتههنما!ؤبخومن..!،912و8798-:الايات/عمران

سورة41"زحيئاغ!زاألئهوكانأطؤ!ثبزوغفقدأكؤتيدكهلئمورسويه

سورة115!"ليبدونلملاوآلالنس"يتنظقثإوما،001:الايةالنساء/

/الأنعامسورة19،.0وسمها،لانفصاثكفلا..ة،65:الاية/الذاريات

ولاة0،2:الايةغافر/سورة1.4"..بألىيقفىأبته11(521:الاية

عذاليوكلئمإثمأادوآد!زلهئمنملىإنتاف!نقهغصلهئمنملىأتماكفروأالذينيحسبن

عكأغمرأيؤهؤن!نلذينإوفل،178:الاية/عمرانالسورة31!أمهين
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:الايتانهود/سورةا11!"سئظرونإناوأشظروأ..!عئلونإناه!نيهغ

ئن!وتم!!سربميخهاوجحصبررجاأدممئمافىجعلألذىأشارك122،و12

ثمصورا(راداؤنجرأنأرادئ!نظنةوألتهارالتلجحلالذىوهو!

الزحمقضلقفترىما..)62،و61:الايتان/الفرقانسورة251!،

صفنزومهزالظئرإلىيرؤاأأؤلز3،:الاية/الملكسورة671،.0تفؤلزمن

الملك/سورة671!"ب!بنثؤنمفيإت!الزحمق؟لملأيئسكهنمالىلقيفن

فىالأألكزوفيإ!ألزخقونهنيضرءلكزنجاهوالن!هذأ1(ئن91،:الاية

أفنونفولهـ!عؤفلبزأبلشن!أئسكإقرزت!الذىهداأنن!غردي

ألشأكرالذىهوتل!ئئتقجحسزركلمريائتشىأئنأهدى+وخهىعكمكايتثمى

آلازضىقذرأكئماثذىهونل!تممكروبئهاقينوألاثدوالإبضرأالئمئعكروجحل

كدآدمفرإنماتل!ص!دتينبهتمإنأئوغد"هذامتىولقولون!ئخمثرونلماقي

بما:يات!فنغوزامماو2قمبحإنأزتغ.تل.!ييننذيرأئمال!ئثآالله

إصم!03(و26-02:الايات/الملكسورة671!،ئعيهم

أيقاليشديدأدؤئ!وقابلآدذئبغافر!العليصالعريزأدئهمنالكعنيتتريلى

ا:الاياتغافر/سورة14.4!المصيرإ"بخههوإلاإلهلاألظولذى

122،:الابةالنساء/سورة41(قيلأألئههنأضدق.وهقأ.3(-

الفرتان/سورة251.،"مجضدوسئخيموتلاالذىألحىعلىإونوضل

58،)1(.:الاية

14:الاياتالناء/سورة11،4:الاية/يونسسوره1.راجع)1( Y j AA143و،

سررة16،5:الاية/النحلسورة301،61و201:الايتانيون!/صرة51

1:الايتانالنساء/سورة41،4:الابة/المائدة 1Aالأنعامسورة916،6و/

01"183-018و99الاباتالأعرات/صورة011،7و45و44:الايات

/لقمانصورة84،31و83:الآيتان/مريمصورة21،91:الايةيون!/سورة

341:الآيةالزمر/صورة24،93:الاية ، Yصورة25،42الاية/فصلتسورة-
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وقدرته:الله(د)

بالاياترسلهزؤدتعالىالثهأنالسابقةالمباحثفيبئناولقد

ذكرواقدالرسلهؤلاءأنكذلكبئنا،قدرتهتثبتالتيوالمعجزات

،القدرةهذهإلىنظرهميلفتماالخلقفيالثهاياتمنلأقوامهم

لج!الشتاءيزسل!غفازاكانإنهردبهئمأاشتغفروأ:لقومهنوحكقول

انقمروجحل!لجافاسنولزعمبحاذضلقكتفترؤا..أر!هذرازا

و01:الاياتنوح/سورة711"!س!إج!الشئسوجحلنومم!ف!هن

منل.منبئناهمماذلككيرإلى16،و15و11

دائ!هنئاوريكردرقىأدنهعلىتوتهثأإق:لقؤمههودقؤلهذاومعل

هود/سورة111!،ئ!تقيم!ر!!ربئإنيخاعيئهأءأضذمهوإلا

غيزإلهئنل!ماأطهاغبدوأيقؤس.إ.:لعمودصالحوقول56،:الاية

61،.:هود/الآيةسورة111.".فيهاوأمتنعمركزالأرضهنألصثأكئمهو

آلمنعهئ!رئكإكإوأن:وموسى)براهيمصحففيجاءولقد

ألدبهرألزؤيتنخلقوأئ!!وأئيأماتهووأن!!وأليئأضحكهووأن!

وا+قتىأغقهوو(ئ!!الأضىألئثأةفيوأن!تمنىاقانطف!من!ولالاكة

إدى!لهاضىوشؤا!ا!اؤكعاداأهلكوأته7!أق!حرىرلتفووأنلأ!

مافضثئها!أهوىوالمؤنف!!وأطن6ظدمهتمكانوأإ!ت!نجلهننوحوقوم

54،.-42:الايات/النجمسورة1531!غحثئ

احياءإبراهبمعهدفيتعالىالثهقدرةبيانفيجاءومئا

مالالمؤقتشصيفأرفىرل!إبنهضهالإو!؟تعالىقال،الموتى

0854،و97الايتان/الزخرفسورة46،43و44:الايتان/الشورى

،'61:الاية/الجاثيةمورة YTالقلم/مورة5068:الاية/الصفسورة

الفجر/سورة146،98:الآية/عمرانآلصررة45،3و44:الايتان

44.:الايةالإسراء/صورة14،17-ا:الايات
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فصزهنألظئرئنأزبمةفحذقالتيتىتيلمبنوبكنبلىتالىتؤصبأولنم

وأظنمكأ؟تينك%عهقئضجزبمئتغنجبل!كلعكانجطثضإتك

265،.:الاية/البقرةسورة21!أحكيم!ييناللهأن

وعدمالميتاحياءتعالىاللهتدرةبيانعلىالأدلةمنجاءومتا

عاممئةموتهبعدرجل)1(داحياء،عاممئةعليهمرالذيالطعامتغير

أقتالىمملاشهافىخاويةوكلتريز!مز؟!ذىة(ؤ:تعالىقال؟كذلك

لظبئثحنمتالىيعثهثنمعاسمأئةألنهف!ماتههؤنهأبندألنههدهيئ

طعامث)كنانظزعالممائةبثتبدتاد2يؤئففىأؤيؤمابئت

وأنظزنلئاثءاصيةولمنشرصاركاكوأنظزينةلنموشرالبث

أعلممالىلهتبئى%فلمالخئأنكسوهاثئمننشزهاصيفالعفاصلملى

925(.:الاية/البقرةصورة21!!قدلهرثىءمحلعلىاللهأن

الئهو،"لاإئهلاإاللة:قولهفيتعالىتدرتهالفهويبئن

الذىزاهنالأزضنفىوهاأفممؤتفىمائهلؤمولاسةتأضذ؟!انتيؤئم

بعثئكليحي!نولالحفهخوماأيذييزبينهائفلملإدتهإلا.7عنديشفع

!همأيؤلمولاوالأرصأفصمؤلقكزسئهوممحشماةباإلا!هن

255،.:الاية/البقرةسررة21!،العظيرالمكوهو

الاية:/الفاتحةسورة11!(ائفلحئرتدتهأنحضدة:ومال

مما"(النم!منوأنزلبنأ:وألعئ!أ.فرمئاالأزضلكمجحلالذىة:وقال2،

أ!لقدحوتوأنتخ(تداب!لله!دوافلالكخرزفاأدثمزلقمنبهأضئي

ف!نماأنعءأقفيو)ذاpزشطا!ألممنؤمضةبدج22،:الاية/البقرةسورة21

ضلققةان117(:الاية/البقرةسورة21!"فيكونكنلايقولى

"جامعراجعحلقيا(بنرميا)1هو:ومبل)جمزرا(5عزنرهوالرجلهذا:تيل)1(

22.-391/"الان
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يخنعبماافيفىتخرىألتىوالففكواقهارالنلوأضنفو(لأزضالشنؤت

منفهاوبثمؤ!ثابضدالأزضبهلأيخاهاهنالشم!صنأفهأنزلومأأئاس

لفؤمي!بمزواف!زمقآلنمما-ببنأفسشووألنعام!أرسخودشريفداصناكلصل

ألشمؤتفىمالابل.).164(:الاية/البقرةسورة21!،يئقلون

116(.:الاية/البقرةسورة21قننون"لمكلواف!رض

ثققاثم!نجاانمآ.سئتاأتا!طمامم!إلاقيلشنةنيير:ومال

ظأوصدإلق!و!فلأس!بؤبم!وقض!وني!نجايخهاأنجتا!شفاالأزض

الايات:عبس/سورة1.8،!درلأدضبئل!ئتفا!وصأنجاوفبههة!

المجيدال!ثنو!أتووانحفوروهو!ولييدين!هوإإن!32،-24

16(.-13:الايات/البروجسورة851(!يريدلاشالم!

اللهوكاتتطوهأئتموأزضاوأنؤلهتمؤلرهتمأزضهمةو7ورثكئم:ومال

:وقال27(:الاية/الأحزابسورة331!"قديمثورءصلفى

أالئممؤتمقابد!لأوكيللفئشكل!وهوثىبئحلضكإألئه

اللهإإن:وقال63(.62:الآيتانالزمر/سورة193(..وأفارضن

مد"فنلعرمنأتسكهصاإنزالاولبنتز؟أنوالازضالحئنؤتشصث

لملابضثكنمولاضففكئمإما:وقال41،:الايةفاطر/سورة351.،.

إلخ...28(.:الاية/لقمانسورة00311.وصد:صننهى

الآخر:والبومالله)ص(

هواللهوأنالاخر،اليومذكرمنلمنالنبيينرسالاتفيوجاء

فيوجاء،وحدانيعهدلاثللمنذلكوأن،اليومذلكيملكالذي

يخظرونأهل:تعالىفقالهذا،عن!عرتفصيلالنبيينخاتمرسالة

تزجعأدئهدالى1'تروتعنىوالمكعحةالفماكلئنظللفىأفهء!أشهمأنإ،

021،.:الاية/البقرةسورة12!(أثرهور
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والازمىاالمممؤدزفىمنأشلم7ولهيبغوتأدئهدينإأفثئن:وقال

لالمافازصفىوماالئمئؤتفىها.!نجو!.يزجعوتوإتهوصزطثؤعا

:وقال(901و83:الايعان/عمرانالسورة31!"ا!اصرتزجغألئه

.،56:الآية/يونسسورةا.1!"تقخعوترالئووييتيؤ*ةهو

فأغبذهكاألإقربزحعل!لةوأيمازضاالئ!مؤتغشأوبنو:وقال

الآية:هود/سورة111!!تغم!ونعضالئفلرئكوماعلينوتوئحل

48(:الابة/الحجسورة221المصبرأو!ك.إ.:وفال123،

علضهأنتصهأيغلمقذوألأزضطألشئؤتفىمادلهإبرإألآ:ومال

241!!عليئثئءبكلومدئهعلوأبمافينئئهمإلئهيرتجفوتويرر

تنححوتإفيثميميا!ثمالففقيدوآإالله64،:الايةالنور/سورة

اللهإلىوخه!بنلئمومنأ!11،:الابة/الرومسوره1.3!،

أ!أفاهورعقةألئهل!لىالؤنفئياتعزؤواشتنسكفقدتحسنوهو

22،.:الاية/لقمانسورة311

ستةفىئئنهماوماؤألأرضألشعوتظقاتذىأألئه:وقال

تذ!ونأفلائمفغولادرلؤمنونه،ئنلكمماالعرثيعلىأنمتوئثرأئا:

ن؟"ترقإلةئغرجثزا!زضاإلىاالئماهفالاهريدبر!

4:الايتان/السجدةسورة321،!تعذدنئضامشؤ!لفمقدار-

إن!تقملونكنغبمافيننئكمئر!تمرل!إكثمأ:وقاله(و

قولهومنه07(:الايةالزمر/سورة193!(ألضد!بذاتعليز

الاية:/الزخرفسورة431!"لمنقبونلمئاإكأل!:تعالى

بتنهماوماوالأزضالعم!نؤتلمهـمفكالذىأوتارك:سأنهجلومال14،

الاية:/الزخرفسورة4]'!،نرتجفوت!توأالئماعةعلموجمند،

،8:الاية/العلقسورة619!"ألرقيلىئكالةإن:وقال85،
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13،)1(.:الاية/البروجسورة851!"وليدبئ!هوأان!

كإإوأن:وموسىابراهيمصحففيجاءأنهتعالىاللهوذكر

42(.:الاية/النجمسورة531!(آلشهئلرئك

وأوامر.:الله)و(

اللهطاعةإلىجميعأدعواوالنبيينالرسلأنالسابقةمباحثنافيوبئنا

لا:يقالكماأو،اللهأوامربعضيانيأمرلمقطاعةفلا،أوامرهواعتثال

قولهالثهلأوامرمثلاهناولنضردت؟الخالقعصيانفيلمخلوقطاعة

اخسا،وبال!يئأدئهإ،لقبدونلايلإيفعر3بنىيثقأتناأو)ذ:تعالى

و:أتو(أدضمدؤوأقييواصضصنادلئاسوفودوأوالم!ع!دوأليعئأنقربىوذى

.[Ar:الاية/البقرةسورة21"..ألزصؤ

صرمماأتلتحالؤ(قلإ!:الكريملرسولهشأنهجلومال

ئقندو3ولاإخشناوبألولدئزشئابهتثركوأالأعيئحتمرئ!خ

ظهرماانفوحثىتقربر(ولادلئاهتمؤزق!غتحنإتئيئىأؤلدصم

ذلكزيال!إلاألئهحزمأئتىاتنسىتنئ!وأولابطفوصمامنها

شسن!يالقإ!ايخشرمالدقريو(و!!دئقلونليف!نهصوضمكغ

وسحهاإلاتخسانففلايأتق!تزوأتميزانا!ئلوأؤفواأمئدايلغص

بهءوضنكمدلصخأؤفوأاللهلربمفدقكذاصاقولؤبمغلىواطضلماذا

ألشبلتئععواولاف!تبفؤم!تقيماصزطىهذاوأن!تذكروفيلحفكز

611!ننفونالملصغبصوضئكمذلكغسبلاءعنيكمفئفزق

153(.-151:الايات/الأنعامسورة

اليومعنسيئأموصالىالمنسوبةالخسةالقديمالعهداسفارفينجذلم)1(

هيعندهمالاخرةداتما،أسفارهمكثرفيأيضألذلكأئرأنجدولمالاخر،

أورشليم!الىالعودة
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،العشرةالأوامربهذهالتوراةفيإسرائيلبنيأمرآنهالفهوذكر

كتابفياللهأنزلهاالتيالحقيقيةالعشرالوصاياهيإنها:يقالالتي

خاتمرسالةيعبعواأنالكتابأهلالفهأمرالأخيرةالايةوفي،موسى

المسمقيم.الصراطهيالتيالنبيين

ومامهاظهرهاالفوصشر!قصئمإنماأتذ:تولهاللهأوامرومن

لمولوأوأنمنبئافيبنزللصمابأدنهدشركوأوأنالتىيغروأقيوآلإثمبالن

ومن33(،:الاية/الأعرافسورة71!"لفلونلاماألئه!

يكودؤأانع!عقؤسننمييتعخرلاءامنو(الذينأي!يخها:تعالىأوامره

ولانفسكلرنفمزؤاولائنهنض!بميكنأنعسى+لنماهنذ*ولامئهتمضيرا

لمفأؤلثكيتمثئتمومنا!يمنبغدأتنم!موقأ!ممبثسلالا"تئمحئاب!ا

سأنه:جلوقال11،:الآية/الحجراتسورة194!"اظانون

221.."رلبماضدلاضيرفهواللهحرئتيحطئمومنإذلك

03،.:الاية/الحجسورة

وحبه:الله)ز(

الثه،حعثإلىجميعادعواقدوالنبيينالزسلأقسكولا

لاالمؤمنفإنالثه،بعؤحيدارتباطأالأسياءأسذمنالحعثهذاف!ق

الفهأنزلولقد،سواهبدبئحئهعنيعدلولا،اللهسوىيححث

دعاالذيالإسلاميبالذينتععفقعائةايةالكريمكتابهفيتعالى

حكمهاتحتوينطويمذمنا،كما،والنبيينالرسلجميعاليه

ودقمنيئخامنألئاسإوهى:تعالىقولهوهي،الناسجميع

يىىولؤلتهصئااشذامنو53وأثذينألأ!ضيجوغن!أتداد2ألئه

ممديد(فهوأنجميفادئودتؤأنا!ذالييزنادظدموآالذين

165(.:الآية/البقرةسورة21!"الذا+
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الحمث،لهذاذكزفيهاجاءكتبهمأنوالنصارىاليهودوتعترف

الرباسرائيليااسمع:الثنيةسفرفيجاءأنهقنلمنذكرناولقد

نفسككلومنقلبككلمنإلهكالربفمحبواحد،ربإلهنا

منواحدأأنمرقصقولوذكرنا4(6:)تثنعة..قوتككلومن

أولإن:يسوعفاجاب3الكلأولهيوصيةأية:المسيحسألالكتبة

الربوتحبواحد،ربالهناالربإسرائيليااسمعهيالوصايا

قدرتك،كلومنفكرككلومننفسككلومنملبككلمنالهك

.[fir.-12:28)مرقص.الأولىالوصيةهيهذه

ويحيى،زكرياقضةفيالفيماحمثعنجاءلمااخرأمثلاولنضرب

زؤجه،لم!وأضلخنايخىل!ووضنالم!إنأئصتجئنا:تعالىمولهوهي

لاو!انوأوربارنجاوئذعوشاالخئزتفىبمرعوت!انوأإنهئم

هذاإلىإسارةوجاءت09(،:الايةالأنبياء/سورة112!(خهععين

ذوى4صئهفىانمالإوءاق:تعالىقولهفيالنبيينخاتمرسالةفيالدبئ

177،:الاية/البقرةسورة21"..ألئبيلوأبقوائمصبهينوألممئالقزفي

1(.)اللهعلىيعودحئهفيفالضمير

سواء،الإرادةمننوغالمعكفمين0جمهورعنددثهالعبادومحبة

وأ،المعتزلةرأيهوكما،النفعلاععقادالنابعالميلنفسإنهاقفنا:

إلاتععئقفلا،الثشةأفلمذهبهوكمالهمغايرةمرنجحةصفة

سبحانهلهالعبد،فمحئة،تعالىبذاتهتعفقهايمكنولا،بالجاثزات

المطلوبانحصارعلىمبنيئوهذا،مراضيهوتحصيل،طاعتهإرادة

أيضأالكمالإن:المتصؤفةبعضويقول،الألمورفعاللذةنيبالذات

/ا)النسهيل،كتاب.اللهعلىيعودالضميربأنرأيأ"الشهيل،صاحبأورد)1(

.المقامهذافيالمناصبلأته،الرايهذانؤيدونحن96،
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الذيالمطلقالكامللأئه،لذاتهتعالىاللهيحعثفالعبد،لذاتهمحبوث

نازلة،فمرتبتهوثوابهوخدمتهمحئتهواماكماذ،كمالهيدانيلا

طائريحومولا،تتكئفلا،سأنهعزلهصفةللعبادتعالىاللهومحئة

وصونهالطاعةفيواستعمالهإكرامهإرادة:وقيلحماها،حولالفكر

مني!خذمنألناسإومى:الايةفيبالمحبةوالمراد.المعاصيعن

الذينيرىودؤللؤصناأشذءانو3والذينأدئه!ضئحونهن!أندابمأدئهون

21!،أنمذا+سمديدألئهوأنجحع!قهانقؤةأنألعذا-يرونإدظدوآ

اللهبينيسؤونإنهم:أي،والطاعةالتعظيم165،:الاية/البقرةسورة

الثهيعطمونكماويطيعونهميخعظمونهمالمتخذةالأندادوبينتعالى

الرؤساء.إلىكذلكالضميرويعود1(،)طاعتهإلىويميلونتعالى

مأت!رفىاللهتضونكضران"مل:الكريملرسنولهتعالىالثهويقول

31،.:الآيةعمرأن/السورة1.31.بؤب!لرومفرألتهئخبئبكم

محلعه:والتوكلالله)ص(

المؤمنونفقيعونحلأدثهوكلهوإلاإلهلآأأدئه:تعالىقال

كلةوتو!ل:تعالىقال13،،:الايةالعغابن/سورة641!،

،3:الاية/الأحزابسورة331!ألركيلألألئهو!فئافه

/الطلاقسورة651..(صبه"فهوأدئهعلىيؤفيإ..ومن

صينيرنكالذى!الرخيصائعزشعلأودؤكل:وقال3،:الاية

"!أنعليصألشجهوإن!!ألئئبدينقوتقلبك!تقي

022،.-217:الآياتالشعراء/سورة261

لذلك:امثلةولنذكر،اللهعلىمتوكلينالنبيونكانوقد

وتايهيرىققاى!ل!كبر؟نإنيقور..أ:قبلمنلقومهنوحقالفقد

35.صاا/جالمحانيروح)1(
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71،.:الاية/يونسسورةا.1"..توئحلثأدئرفعلأفوباينق

111.!.وديئكررقيأفهعلىتو!قتةإفى:لقومههودومال

56،.:الايةهود/سورة

وإفكأنئناوإلكنوبرفاعلئكزشا!:معهوالذينإبراهعموقال

4،.:الايةالمممحنة/سورة651(المعير

فليموفيوعلئرتوكمتعنهدناا؟ألحكغ.إن10:يعقوبومال

،.7I:الاية/يوسفسورة121"انتوئحلىن

كلعلمأثئءكل!ئاومح.إ.:معهامنواوالذينشعيبوقال

سورة71"القنينخروأنتيألتئئؤماو-لينبتتاأفتجرئاأدئهـتومما-ب

M،.8:الاية/الأعراف

ئصئلمينكنئمإنئوبرظو3فحليهبأفهامنئم0كنتمإنيقؤمهوس"وقال

موسىمنموجهةالدعوةوهذه84(:الاية/يونسسورة11.!أ

أنبياءجميعقالهقدالقؤلهذاأنوطبيعي،اسرائيلبنيجميعالى

إلىرسولاكانأنهبيناوقد،اللهرسولعيسىفيهمبما،اسرائيلبني

ئايزجئتكمقدأقإشر-للبقإكأورسولا:تعالىقالإذ)سرائيلبني

94،.:الاية/عمرانالسورة31.،0زب!مهن

لأنها،كذلكالارتباطكلالتوحيدبعقعدةمرتبطالثهعلىوالتوكل

هو.إلاإلهلاالذياللهغيرسيءأوأحدعلىالاعممادعدمتعني

وخشيته:اله)ط(

قال،عقابهواتقاء،عذابهخشيةيقعضيووحدانيتهبالثهوالايمان

ن!فيؤص!إلا!هوإئماأشبنإبهئنتخذوآلاأنهةهـومال:تعالى

دئقونأفمأفغئروا!بأألذينولهوالأزمننأئ!ؤدققهاولي!فازهبودؤ

ألمؤمؤتإإتما:وقال52،و51:الايعان/النحلسورة161!ا
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وفىإيمابمزادضهئ!ءاينةعليهختيثلاذاقلوبهت!وجلتأدئهذكرإذاالذين

فرمابملكتمبخعلأدتهتئقوأإنءأمنوأالذجمت...جأيها!بتو!ونور!هض

18!(العظيصالفضلذووأفةلكغديلففرسيات!عنحئمهـلكفر

92،.و2:الايتان/الأنفالسورة

!!بهلإو3تجرئقفزلهصبالضتبرئهممجصمؤنالذيئأإن:ومال

ائذين!المخبنينود!ثر..أ:وقال12،:الاية/الملكسورة671

35،،و34:الايعان/الحجسورة221،قلوبهئمدرجلثافهبهرإذا

أدئةوأتقوالندفذمتئانفصىونتنظزأفهأنفوأءامنوأالذلىإيإيها:وقال

8،.:الايةالحشر/سورة195!أتحم!ونلماض!؟اللهإن

منل،مقبئناكما،اللهنفوىالىوالنبببنالرسلجمبعدعتولفد

أنمرسلينيغق!أكأبت:تعالىقال،لذلكمثلاالمقامهذافيولنضرب

الايعان:الشعراء/سورة261(!نئقونالانولحيشفىلمئمقالإ!!

601،.و501

!!نئمؤنألاهووثشهتملنمنالإذ!آلرسلل!عا؟أكنت

.[ا24و123:الايةالشعراء/سورة62]

،!نئمؤنألاس!لخثشهنملتم،لأ!انمرملل!ثمودكذبتة

142،.و1f1:الايتانالصمعراء/سورة261

أ!لثقونأ!لو،لشهنم"،لإد!المرسدددو!شمأكذكت

161،.و016:الايتانالشعراء/سورة261

أ!نعفونألاشحئمبلنمقال%!المرسلل!لئيهؤأضيإكالي

177،.و176:الايعانالشعراء/سورة261

،!ئتفونأ!لفؤمو،لىxاد!الئزصلب%لمنان!سأدأ

124،.و123:الايعان/الصافاتسورة371
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إنلكنمضرذلحزوأتمؤأدئهاغبدوألمؤههدالإذأدارهبص

16،.:الاية/العنكبوتسورة!أ/192تفلموتصنتز

ينقونألافرعؤنقؤم!ألظائينالقؤمأئتأفيموميرئكنادئإ!يلأ

11،.و01:الايتانالشعراء/سورة261،!

قطحغهنأ!عنيأولؤاالذفيوضئاإ..ولقد:سأنهجلومال

.[اrا:الايةالنساء/سورة41.(.أدئةأتقواأنو)ئاكم

"!فأئقولؤربنموأتاؤصدصأتةأفتكزهدم!ألك:رمال

52،.:الاية/المؤمنونسورة231

وهلالكنه:الثه)ي(

وانم!بصة(لأضواثؤسبالئهءامنمقآنبز.ولبئإ.:تعالىتال

.منإ.:وقال176،:الاية/البقرةسورة21.،.وأبببقوأنكئف

نفبهفرينعدؤألئهفإت!ميكئلوجتريلءورسلهومعبحنهئ!معدواكان

89،.:الاية/القرةسورة21!،

أزلايأو(فبئنلفكهكةتننذو(أنيأمركئمأولا:شانهجلومال

الاية:/عمرانالسورة31!،ئ!ئطمونأنتمإذئثديأنكقراكأمرثم

يقبددن!الؤأاناكزأهؤل!لفمحكةنجولثمجم!ثخعرهتمإودبزم08،

أضزهماتحنيقبدون،لؤابلدلرنهثممنليلئناأنتشخئكفالوأ!

إوقالوا41،و04:الايتانسب!سورة341"!مؤمؤنبهم

يائفؤهـلمجتيقونملا!ئكركلوتجما؟بلسئخنمولدأألزتهقاتخذ

يث!فعوتولاخفنئموماأيذكق!بينمائغلم!بنم!وتبأ!لههوهم

الأنبياء/سورة211،!ضفقونضيةئنوهمازضىلمنإ،

28،.-26:الايات
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إتثأالرخمنبخدممئمالذينالمدهكةإوجع!!:سانهجلومال

ماألزخنثعألؤوتالو(!ولمحعلونشدكمستكعبضفتهتمأشهدوا

!هئباءائثئمأئم!يخرصحونإلاهئمإنعلصمقبذلث"لهمهاعذنهئم

د!ناأثصعكأبآءنا5وجذناإناقالوآبل!ضننصكلنبهءفهمءقبلهفن

22(.-91:الايات/الزخرفسورة431،!ئئعددنءاثرهم3!ا

عنالتلقانيخلنئة!:قولهفيالمحاسبينالملاثكةاللهوذكر

105"!عدرقيبلدئهإلآتؤلمنيففلىفا!نياالمحالوعناتمل!

18،.،17:الايتانق/سورة

أوهو:الملائكةمنالموتبمهمةوالقائمينالحفظةعنومال

توننهأئمؤتأخدكم؟إذا!7حنظةعلتكغوفيسلجماصصفىقأتناهر

61(.:الاية/الأنعامسورة61!"ينرظونلاوهمرسلنا

رشاظل!!ائذبأإن:الموتىيستقبلونالذبنالملائكةفيومال

و(نجشرو(تخزدؤاولاتخافرأالمالملهعاطئيرتتترلأستئموأثئمأدلا

وفي.ألذنياالحيقفىأئرييأؤكئمنخن!توعدونكنتضألقبألجئز

نز،!تذعونمافيهاولكئمنفسكتملشتصفيهاماوثكغألاخرقي

32،.-03:الايات/فصلتسررة411"!فىصيمغفرنن

وإترهتموصههصينعربوتالمك!كةلؤقتهر،ذاأفكتف:وقال

27(.:الابةمحمد/سورة471!"

إلىالظلنتننليخرص!وملابكعهعليهميصلىائذىإهو:ومال

43،.:الاية/الأحزابسورة331!،رجيمابالمؤ!ينو!انالؤز

مجمدجمسعطونحؤلاوهناتعزشيحثونأائةيينةسانهجلوتال

زخصةيثئصص!وسغتليشااهوأ5لذينوثئ!تغؤونيهولرفرررحمم مغ.?
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104!،المحيمعذاليهـفهئمسيلكوأتبع!!تابرألمئذينفاغفروجملما

معكئمأفئالمككعكزإلىرئكيوصأإذ:وقال7،:الايةغافر/سورة

فؤقفأضرلواالرغمىكفروأالذيىتدوليقسالتىءانوأألذفيثئؤ(

12،:الاية/الأنفالسورة81!"بخالاصلىمنهئموأضرلمواالأغناق

000221افاص!ويفرسلأالملححةمفيطنىأألفه:ومال

75،.:الاية/الحجسورة

،!ثمضبةئيزبذفوقهنمريكعيشوجملأزجايهأ!لىإوالملك:وقال

هنسلحومنئأيخونها!نإجئت:وقال،7I:الاية/الحامةسورة196

بماطييهصسلئم!باءفيهنعليهميدخلونوالملككةوذئينغغو3زؤبهئم"اص،ءبهم

24،.و23:الايتانالرعد/سورة131(!الذارعفبىفنمم!برتم

إلانبيئمنماانهونعتقد،ادمعفدمنذالملائكةذكرجاءولقد

،مكرمونعبادأنهملهموذكر،والملائكةآدمقصةمومهعلىقمقمد

رسالته.بهتسمحالذيبالقدروظائفهمعنشيئالهموذكر

رسالاتتستنكرالأقوامكانتكيفالماضيةالمباحثفيبيناومد

مارسالةإليهميترلأنساءلواللهوأن،مثلهمبشزأ"نهمبدغوىرسلها،

نألأقوامهمالمزسلونيذكرأنفبدهيئ،الملائكةمنمللثبواسطةلأزسلها

.آدمكبنيمطمئنينالأزضعلىيمشونلاالملائكة

مضىفيماالناسمالتهمانقسالنبيينلخاتمالناسقالولقد

ئقفىمك!أقىلناولؤملكعلئهأنزلتؤلاإوتالوأ:تعالىقال،لرسلهم

لجىولدبصنارجلالبحفتهمدحاجمتتهولؤ!يخظوونلاثزألاني

9(.و8:الايتان/الأنعامسورة61"!يقبمموتئا

ومبكال:وجبريلالله)ك(

تعالى:قولهفيذكرهماجاءالملاثكةمنملكانوميكالوجبريل
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ئصذئااللهبإذ!تلبكنرلئف!نهلجتريلعدؤاكاتمنإمل

نلهعدواكانمن!لفموبن!وبشرثوهدىيديهببئما

"!للبهفرينعدؤأدئهفإثوييكئلوجنريلءورسلهومثعحنمه

89،.و79:الايتان/البقرةسورة21

فهو،منلمنالمزسلينرسالةفيمعروفاكانجبريلأنوطبيعي

وذكراليهود،عندمعروفأكانأئهالكريمةالايةوتدذ،الوحيملك

زكرياالملكتنشيرمقامفيجاءماهذامن،النصارىكتبفيجبريل

فيمعقدمةوامرأتهشيخوهوبولديرزقأنمنوتعخبه،يحيىبولادة

الله،مذامالواقفجبريلأنا:لهوقالالملاكفأجابقالوا:،السن

91(.:االوقابهذا.وأبشرككفمكوأزسفت

فلفا،الملائكةرئيسميخائيلوأئا:قولهمفيميكالذكروجاء

افتراء،حكميوردأقيجسرلمموسىجسدعنمحانجأإبليسخاصم

9(.:ا)يهوذا.الرفيلينتهرك:قالبل

لابليس:الشباطبنال(

ادمعهدمنذوالنبيينالزسلرسالاتفيالسياطينذكروجاء

والنبعونالزسلحذرومدالنار،منمخلوقةوأنهامدمنا،كما،ورسالعه

فيهاحدثوماادمبقضةأخبروهمأنهمطبيعيئ،العئياطينمنأقوامهم

إبليسبتوغدوذكروهم،واستعلاةتكبرألادمالسجودابليسرقضمن

عليه.العبادةوقضر،اللهتوحيدعنوصزيخهمب!ضلالهم

ن6لقز3مرتمتإف!ذا:تعالئمولهالنبيبنخاتمرسالةفيجاءومئا

امنو(الذبكلسفطقلالئسإن!افرصرأل!ثعبنهنيأدئهل!ستعذ

بصهموالذيئيتولؤن!الذبكلسلبن!ائما!يؤ!دونرئهزوفى
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وقوله:0،01-89:الايات/النحلسورة161"!معثركوت

أض!منليهولؤأحربميدع!!إنماعدؤأفاتخذوعدرثكزالشتببنأإن

6(.:الايةفاطر/سورة351!(الشعير

وصقظا!أموكم!وطةألذتجألمئ!رظاإإتا:شأنهجلومال

فيمنديدفذفونأف!قئ.لمل!إلىيت!عونلا!ناؤكلشيطزفيتن

فألبم!يقنةطفمنإ،!اإسيمذاثولحئملو%!بش!

13"!ثاقميثهالي vوقال01،-6:الايات/الصافاتسورة:

جاباإذاصق!ئهتدونأكموشسبونألتيلعنيصدو!مةدا!م

ينف!مولن!القرينيتسالمثرقينبفدوبينكبثنىيخيعفقالم

/الصافاتسورة371"!مثزكونالعذا+قأنبهزظانتضإزالؤم

93:الايات -Irv،إنأخصن!ائتىيتولوأئمباصىإوتل:ومال

171!"ئاياعدؤالآلضئن؟تأفمتبنانبمليهئميةخافمئبن

53،.:الايةالشعراء/سورة

ووعدت!"يتقوغدوعدصنمألثهإتالأنزقفىدضاادصمنلنأوتال

فلالمفأشعجئتصدعؤ!ئمأنلملاسلطلأئنعلئكملى؟نومابر،لختحئم

صفرتإفىبم!يخش!أنتصوماي!م!يخئمأنأماأنفسحمولومواتلوهوفي

22(.:الاية/إبراهيمسورة141قتلعمنفرمحتم!يما

الروايةذلكمن،والنصارىاليهودكنبفيالشياطينذكروجاء

انفأ.ذكرناهمماليجزبهعيسىأخذابليسأنمقالنصارىمضتهاالتي

فنشرفمتمعأنهإكأوصإمل:تعالىمولهالجقفيجاءومما

لنثتردهودنيابئامئاالرثتدإلىيهدى!جمب!تزاناسثشاإنافقالو3الجن

ن؟وأته!ولداولاصئحبةآتخذمادوئاجذتفكوأئه!يطصأ!نا
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اللهعلوالجنالاش!نقوللنأنظنئاوأئا!شطالاألئهعلىسفيهن!يقولى

رهقافزادوهتمالجنمنبر!الىليوونآلالنسمن4رب؟نوأنم!!كذبا

النمالسئشاوأئا!أصابمألئهيتبثلنأنظنننمكمابخؤأ!وأنهئ!

مقعدمنهانقمدبهاوأنا!وثه!شديهاحرمماملشثفوجدلهأ

أشرندرىلاوأنا!زصداشهابمل!مجذالانيع!تتمعف!نللشضع

!يخاألضنورنناوأئا!رشداربهئمبهت!ارادأشالأزضقبمنأرلد

الازضفىأدلهنغجزلنأنظنتآوأنا!قدصاطرإلقبخاذلك!ون

!فءبرئهبؤينفمن؟بءامنااقدى+سمفنالماوأنما!س،لفضولن

أشلمفمنالفسطونويخاأتم!لمونمناوأنا!رهقاولابخسمايخاف

7211!حطبالجهنصف!نوأانئسونوأئا!رشدانحزؤاف!ؤلهك

15،.-ا:الايات/الجنسورة

والجنوالشياطينإبليسبوجودالإيمانأنيتضحذلكومن

وعقائدهم،،ووظائفهم،منهخلقراالذيوالشيء،اضلهمومعرفة

مافإذا،مئهفزغوهوالئؤحيد،بعقيدةيتعفق؟بهميثصلماوكل

برئهم،إيمانأازدادواسأنهممنالفهيبعنهأقأرادماالناسعرف

عبادته.فيغيرهماوالجقيشركواولمووخدوه

الخلعقة:أوالخفق)م(

إلىإساراثقذفنا،كما،والنبيينالزسلرسالاتفيوجاء

ولما،غيرهالخفقفييشاركهلاواحدالفهأنالناسليعلم،الخليقة

ذكرفيأفاضفقد،الدينرسالةبهاتتئمالنبيينخاتمرسالةكانت

الثه،خلقبدائعفيويتأئل،غقلعهمنيتشئهأنللعالمانفقد،الخليقة

تلفتالتيوالذمةالعظمةمنفيهوماالكوندراسةفييععئقوأن

لفه.سجداللاذقانفيخزونالمفكرينوتبهر،الخالقالىالأنظار
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الشنؤلقأنكنرواائذفييرأأولز:تعالىمولهالخفقاياتومن

يؤمنونأفلاششقءصائمامنوحعفناففنقتهمآرئقما!اتاوآلأزض

الشفؤتضلقالئ!أوهو03(:الايةالأنبياء/سورة211!أ

أخسنأفكنملين!!ئمالمآءعلىعرثممو!اتإئايرستؤقوألازض

7،.:الآيةهود/سورة0.4111عملأ

لا7وتخملونيومئنفىألازمقضلقيألذىلتكفوونأبعبهئمقل51

فيهاوتذرفعيهالىلركفوقهامنروسىفيهاوجل!الئلينرثذلكأندادصا

فقالدضان!سأدمبماإلىامنؤى+ثم!فئنإللدكلمسIأيأيرأقىسةفى-أفوكا

صموالغستعشضئهن!طأنمعذ(ثباناي!كرهاأؤطؤعااثنماو!لأزفيلمأ

لكذ1وحتظأيم!خبيحألأس!ياالشم!وزبماأئرهأسماءكلفىوأؤصيومتنفى

12،.-9:الايات/فصلتسورة411"!اكعليرالعريزتقدير

لئفلو،بتنهنالأضنجنزلمثلهنآلأزيخىوصمن!ؤلخسئعضلقألذىأأدئه

651!!عتاشىءيكلأخاطقذاللهوأنتديرثئلمكلظاللهأن

12،.:الاية/الطلاقسورة

بكمنميدأنروصاي!زضقوآلنئشنهاعدبغئراالممؤتأخلق

كرليرروخ!لمنفها،ئنناماحميرألشمآمنوأنزلادابةكلمنيخهاولث

01،.:الاية/لقمانسورة311!د

أ!ثرولبهنألناسظقمنأنخبروالأزضالئصفؤتألخلق

يرؤا71ولتم70،:الايةغافر/سورة1.4!(يغلمونلاالئاصص

سيروا!ت!يصبرألثهعلىدل!إنصيد!ثزالنفقأدئهيدئ!يف

192"الاخر"ألئشأةئن!عئأطهثزا"لضققبدأصيفدأنال!!الأرضقف

117تعودونبدأكئم.كماأ..2،و91:الايتان/العنكبوتسورة

92،.:الاية/الأعرافسورة

rqo
http://kotob.has.it



:العدم()ن

لامن:أي،العدممنخفقهبداالذأنالعوحيددلائلومن

/العنكبوتسورة192"بدأأ:تعالىقولهفيجاءماوهوشيئء،

نطوىإيؤم92!:الاية/الأعرافسورة71إبدأكئم،و:02،:الاية

00211(نميد،خفتيأؤلبدأناكماكتمخألشبلكطئأفصماء

كنلهيقولأنشئاأرادإذا7أثزإإنمما401،:الايةالأنبياء/سورة

82(.:الايةيس/سورة361!،فيكوت

كانفقدسيء،لامنخيقأنهمنلمقزكرياالفهأخبروقد

وصانتعلنملىميهوتأقرلئأمال:ربهيخلقهأنمبلعدمأ

رئثقالكذلثقال!عتئ!اف!برمنلمغتوفذعاقر7مرأق

سورة191(شن!!تدولزقئلمنضلقتثومذهئنعكهو

9،.و8:الايتان/مريم

فقد،ذلكبياندعوتهمشملتوالنبيينالزسلجميعانونرى

إيجادالاالخفقوما،خلقهمالذيهوالفهأنلقومهمتهمكلذكر

يوجد.انمنلوجودلهليسوكانمعدومأ،كانسيء

هثوراشثايكنلتمألذهرمنصينالإدنقكلأقإهل:تعالىقال

كانلاقوجوذ،لهيكقلم:أي1[:الاية/الانسانسورة761!"

خفقخلقهسبقففد،الخفقفيلهسابقموجوذاخرسي:الرجودفي

والجن.الملائكةمنذلكوغبروالماءوالجبالوالأرضالسموات

،الترابمنادمخلقثم،العدممنأضلأالئرابخلقفالذ

نكان،ولدهادممنخلقثمعدمأ،العرابمنخفقهمبلادمفكان

وهكذا.عدما،أبيهفيالنطفةتعكونأنقبلولده

693
http://kotob.has.it



اللهإن:لأقرامهموالنبعينالمزسلينقولكانالاعتبارهذانعلى

.العدممنبدأهمالفهوأنسيء،لاخفقهممبلكانواإنهم:معناه،خلقهم

!ل)فا:لقومهنوحقالثم،ادممضةفيعنهمتصوصالبدءوهذا

الايتان:نوح/سورة711(!أطواراظق!وقذ!وظمرفهنزصنلا

قذفنا.كماوالنبيينالزسللسانعلىالمعنىهذاجاءوقد14(,13

لوحي:ا(2)

بتر،هنوأبئبقلؤجإكأؤخينأك!إثيكأؤخعبماةإنا:تعالىقال

...علئلثنتصفحهنمئئمورسلأئبلمنعئكتصصنفئمتذورسلأ

وكانالزسلبفدصخةأدئه!للتاسيكونلئلأومنلأرينئبعثرينزسلأ

165،.-163:الاياتالشاء/سورة41!أمحيما!ليزاأفه

ورآلىمنأؤوضاا،ألتهيكلمهأنلب!مبر؟نإهـوما:وتال

"!ححيرفئإن!يمثاةهابإدنصفيوصرسولايزسلأوجما+

51،.:الاية/الشورىسورة421

كماالكريمبالقرانالنبيينخاتمالىتعالىاللهأوحىوهكذا

شأنه:جلوقال،الكعبمناليهمأنزلبماقبلهمنالرسلالىأوحى

121.."ائنرفىأهلهنإلئهملؤ-صرجالاإلاقبلكصنأزسلنماإومما

901،.:الاية/يوصفصورة

القدسروحفينزل،رسولهالىيوحيالثهأنتعالىالفهويبعن

يشفيأقئزثفمنالتدسروعنزل!إتل:بالوحياللهمن

النحل/سورة161!أالم!لمينولمجمرفوهاىءامنو(الذب

آلأميناؤخ4نزل!المئينرثئتر،ة!ام:وتال201(:الاية

لىوإت!!ئبهزعر!زيلسان!افمنذلدمنليهونمف!كفى!
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261"!لليإشر7بنىطوايعمهأنءايةفتميكنأولى!زاهـالأئرلين

791،.-291:الاياتالشعراء/سورة

النبيينمنالئهساءمقوعلىالتبيعلىينزلالروحوكان

يقتىائحزشذوالدرخمطإرييع:سأنهجلتولهوهو،المصطفين

451!أأللأقئيزملصننرعاصصءمنيشأبرهنعلىأئوومقالرخ

منفىأئرومقبال!خبصلإممةأينرل:وفوله5،1:الايةغافر/سورة

سورة161!(لاتئونأنأإلاإلهلاأن!أنذرواثإنعباهنيثاء

2،.:الاية/النحل

وأزسل،ومتذرينمبسرينجميعأبعثواالنبيينأنالفهوذكر

ؤصد!أفةائاسإكان:فقالالذيني،رسالةيحملالذيالكتابمعهم

بتنبغيألقالكعنيمحهموأنزلونذريئ!صرفيانبتنألئهنجحث

213،.:الاية/البقرةسورة00012فيةأختلفوافيماائا،س

اللهأنالناسيوهمونائذينمن،والرسالةالوخيمذعيالفهوذئم

جللقال،هدايةمناللهكتابفيمامثللديهموأن،اليهميوحي

شئءالويوحولئمإكاوصتال؟وكذ؟ألتوكلاتترىمئيئأطلمإوهن:سأ"نه

39،.:الاية/الأنعامسورة61،ائهأنزلماثلصأزلظلومن

:لقدروالقضاءا(3)

قولهمنهذاويعبئن،والقدربالقضاءيؤمنونجميعأالزسلوكان

الظعوتوأجتنبرأأدئهأغبدو(أتزسولاأئؤ!لذشماأولقد:تعالى

فانظر!ألازضفىشصإاألضللةعلةحقثنى!ينهمأللاهدىئنفمنهم

.36،:الاية/النحلسورةا61!،ائمكذدينعنبتما؟%كئف

لا"فلأنميئانقؤلصولبهقهدنهانفي!صلانيناشثناإولؤ:ومال

.،13:الاية/السجدةسورة321!!أجمعب%والاسالجنةهررجهنر
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لمجصرونهمفأؤلغكيضدلومنالمفندئنهوألئهبهلأةمن:ومال

وكمبهايفقئونلاجمؤدبلئموافيدنى.المنئتصثيرالبهنصذر3ئاولقذ!

أؤلثكأض!هئمبلكاياشضأؤلكهكبهأي!ئهعونلاءا!مانوكئمبهاي!ونلاأفلإ!

917:الايتان/الأعرافسورة171!المفلىتهم jIVA،.

ألضحأنأؤثإننضىيقع!أولا:منلمقلقومهنوحمالولقد

سورة111!أنزجعوتوإفيرئبهثمهوينردبهغأنيرياألئه؟نإنلكغ

أضتتمنكدىلاإإنك:النبيينلخاتمشانهجلومال34،:الايةهود/

56(.:الآية/القصصسورة281.".فاةمنيهدىاطهولبهن

:والحسابوالبعثالآخراليوم)4(

أخرجعندماالبشربهالفهخاطبسيئءأؤلأنقنلمقذكرنالقد

عدؤالغضبفضكئمحمبا6نهاأهيطا.إ.:نولهالجنةمنوزؤجهادم

ومق!!متئولايضحلفلاهداىائبعف!نههىفقيأيخنغف!ئا

آعمى!اقينةئؤرونخشروضن!معيشةلهيخ!نزئحريعنأعرض

فنسينا"ايخئاأنتككذلكظل!بص!بمبهتومذأعئححزلقلررثقال

ولعذاليري!بائتيؤمنولتمأصرفمننخزىكنزلك!دنقائوموكذلك

127،.-123:الاياتطه/سورة1.2!،وأثتئاشدالآضن

باليومالئاسليذكرواالفهبعثهمتدوالنبيينالمزسلبنانوبعئا

علىالدالةوالاياتالمعجزاتمعهموأزسل،والحسابوالبغثالاخر

قومهحذرمدالارسوليمقماأ؟لهالفهلنابئنولقد،صدقهم

جزاءهم.ليلامواالموتبعدسي!بعثونانهملهموبئن،اللهلقاء

هذهحملتجميعأالزسلأنعلىتدذالتيالاياتوأئا

تعالى:مولهفهي،الرسالة
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ءايتىعيئحتميقصونئبهغرسلى؟تمألزوألالنسأبئأئصفثر

وشهدواألائ!الخيهوةوغقئهصأنفس!!+شهدناقالوأهدايزيكتملتأوبنزرون!

ائترىمئلدبرزئبنيكنلئمأنذلك!ئحنرتكانو(ألهزأننمنكل

131(.و135:الايعان/الأنعامسورة61،!كفلونوأهلهابظفي

نلا!يخصعونوئتمنآ!همؤ!صصتثإلايخظرينأما:وقوله

فنهمف!ذاالمحورقونفخ!قرحعوتأقلهئم31ولاتؤييةيتشطيعون

ماهذاقرقدنامنبعثنامنئوظناتالو(!يدسدو%رئبمإكا!تجداث

ف!ذاؤصدصصعئحةإلا!انث!ن!اتمرسرنوصدتألزخمقو!

إلأئخزؤتولاشئأنف!ىتظدملافالغ!ضرونلدئناجمغهتم

54،.-94:الاياتيس/سورة361،!ئتصرنصنترما

رشاظدوأالذينفيقولالذابيأئيهمئؤمالناسأوأنذروقود5:

أتسضمترنواأولتمالزسلؤشبمدعوتكنجثقرسأجليإلى+أخر

ظدواالذيئسش!نفىوسكنثئم!زوالىئنل!مهاقبلفن

أق!ئثال!لكموضرشابهزفحناكضفل!ئموتببأنفسهز

مئهلترولم!رهنمكاتهـإنمكرهئمالئ!درعندمرهممكووأوقد

اشقايركلو!يبزأطهإنزسلة،وغدثنحلفاللهتحسبنفلا!الهبالم

القظر!الؤصددئووبرزو(وأالئصمؤتالأزمقغيزالأزصقتبذلميؤم!

وتفمثئتط!إلؤئنمئراببهر!الأضفادفىنقزنينيؤمبذائمخريينوترى

سر!ألئهإنممعبثئاننم!ىكأألنهليخزى!أفازوجوههم

51،.-44:الاباتإبراهبم/سورة141،!الحساب

ألهارئنساعةإ،يدبثوالز؟نئحثعرهئمإوئيزم:سأنهجليقول

ر)نا!مهعديئ؟لؤاوماأدئهبيفلىكئبواالذينضرقد!تنهئميتمارلون

يفعلوتمافىثيهاأدئهثم!بهزف!لتنانوه!نكلمنعدثمالنكلضقفيثك
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لاوئمبأنفشربننهصضىجبرسرلهزف!ذازسوأأنؤو!ل!

أنكلمق!صندقينكنتزإنالوفدهدامتئوبقو!ون!يظدمون

فلالمجهزج!إذايبذأصفزليذألئهشلههاالمشاولا%،النذ!

نهامم!أؤيتاعذايه(تئكغانأؤشزنل!فمت!تفدجمونولاسلا؟يسئئوون

بهنموتذإيقبةءءانموغمااذاأثز!المبزموننهيشتقيلئاةا

إلاع!وبئهلطفدعذابونوأظدموادلذينقيلثئم!لتئتئيثونبه

ومال!لإإن!وريئإىقلهوأص!هـئشننبؤنكثكسصبرنبهغمما

53،.-45:الآيات/يونسسورة11.(!يمفبز!نأشص

فلنقصن!المرسلينولنضثلنىإلثهزأزصملألذبإفلنشلن:ويقول

مؤزين!ثقلثفمنالحقيؤمبذوالوزن!غلإلبينبهاومابعرعلئهم

بماأنفسهمخسرؤأالذبنف!ؤلهكموفىش!خفتومن!المظرنهمفماؤلكث

9!.-6:الايات/الأعرافسورة71"!يظ!مونلايقنا؟نوا

لفذينيؤتلاثزاشهياأئؤفيهننجعثإوئيزم:تعالىويقول

يخفففلاانحفاليظلمؤاالذينؤاوإذا!يئتغئبونهنمولا!فرو(

نفسهاعنتجدلنفميىصلق!قيؤم005!يخظروتئمولاعغئم

النحل/سورة161!أيبلموتلاوهمعملتثانفم!ى!لوتوفئ

111،.و85و84:الابات

فهئمبانتنايبهذبئئنفؤعاأئزصلمننخثرأوئيرم:ويقول

أفاذا!ابهاتحيكاولزنايقأصذتتمقالجآءوإذا!7!يوزعون

ألز!يخطقونلافهتمظلئو(مماعيتهماتقؤذووقي!ئغملونكنم

ثقؤسلأيمئذلكفىإبرمبصرأوالنهاريخهليحئبهؤاأللجعلناأئايروا

إلاالازضىفىومنالمئصمؤلققمنففرخاليودرلىيقخوتيم!جمؤمنون

مزتمردر!بمدصتخحمئهايلإلىونرى!دلنرينأنؤو؟أطأشاءمن
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ج!هن!تنحدوتبمانجيرإن!فى؟كلأنفنالذىأدئهصغأدش!ألب

فكنتيألشئةجآومن!ءامنونبؤمذفزعننوهمفنهاضيرظهصيأنحشة

سورة2711!نغملونكنمصماإ،تخزوتهلالارقوبرههنم

09،.-83:الايات/النمل

لااتقئصةفمإكئحمحاغثميميتكزثمتحيكزأفهإفل:سأنهجلويقول

تقموئيزمواقازمقالشئؤتمفكلهـبئه!ئغدونلاالاسأكزولبئفيهرش

أنؤمبهئهاإكتذص6اتيفيجاشةأفزصوترى!أقطلو%يخصريوبزالشاعة

كنترهادنشنسخكنأإنابأئحقعيئكميظقكنننافذا!تعملرنبهنمماتخزؤن

هوذلكرئهتهفىرئهتمفيدخلهزألئلحشوعملواءافو(اثذيف،ها!تغملون

فؤهماممتمفأشكبزتمعين!فيتتك"ايتىتكنأفدكؤو(اتذين!وأئاالبينالفوز

.i(3-26:الايات/الجاثيةسورة451،!تحرهين

والحسابوالقيامةالاخراليومعنتفاصيلهنالكأنويلاحظ

قبلمنالنبيينرسالاتفيذكرهايأتلمالنبيينخاتمرسالةفي

منالئاسخروجيبئنتعالىكقوليما،القرانفيذكرهمجاءماحسب

فنتشرج!إدكاكمالاصداثمنيخرصنأتصرهرإخشعا:البعثيوم

وكقوله8،و7:الايعانالقمر/سورة541.!.الذاعإلى!ئقطعين

بماوجثودهمو(نضرهمسقحفيمعلغنمشهدحمأوهاماإذاإ!7الشهود:عن

أئذىاطهأنطننامالوأعلتناشهدتتمدملبلؤهتموقالوا!يحمدون؟لؤا

سورة411(!نزجعون!)بىمرقرأؤلظقكمآوهوثىكلكاأنلق

ثقلتمفأفأئا:الأعمالقياسوكبيان21،و02:الايتان/فصلت

مؤزين!خفتمنوأئا!زاضيزئحمزفىفهو!مؤزينم!

أ!طسةناز!هيةمارئكأومأ!هاويا!فأئم!!

التفاصيلمنذلككيرإلى11،-6:الايات/القارعةسورة11.1
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بالقراناكعفاءعنهمالفهيذكزهاولمبغضهاذكرواالنبعونيكونمدالمي

بهيغلمناأنارادماكلعلىيخعويأنتعالىالفهأرادالذيالكريم

.اليومذلكعن

)5(جهئم:

مقأقوامهمخوفواوالنبيينالزسلأنالسابقةالمباحثفيوبئنا

النبيينمعأزسلالفهوأن،للعاصينأعدتناليمنفيهاماومقجهنم

وأن،جهنمعناخبارهمفيصذقهميؤئدماواليناتالمعجزاتمن

الذينبهاوعداللهوأن،الحقائقمنحقيقةهيبلخيالألعستجهنم

رسله.وبكذبون،أوامرهيعصون

قدإلارسولمقماأنهيثبتماالمقامهذافينذكرأنونرى

ترىالقنمزإويؤم:سأنهجلقالفقذ،جهنمنارمنقؤتهحذر

صء2ءر
لفمتكبز.فىمثؤىجهنصفىألتسثصئودةوبحوههمأدئه!كذبو(الذيت

فتحثجماءوهاإذاصغزم!!جهنمإك!فرؤ(أ!ذين!..وسيق

!حكخءايمقعلئكلئميئلىنئبمرسلى؟يكنمألئمضزنئهمالهئموقال(نجؤبفا

كلالعذا+!طمةحفتولبهنبكتالو(هدأئؤيكئملقأة!ندرايكئم

المتع!قثوىفتسفيهاخلديننهصأئوليألخمأقيل!البهفرين

فىالذينأوقالى72(و71و06:الاياتالزمر/سورة193،!

قالو3!العذاليئنئؤئاعنايخففرئبهثمأدعوأجمنصلخزنةالنار

دعكؤأومافاذعوأمالوابلىقالؤاباببئمتىرمئهحم،تيكنمتكاولئم

05،.و94:الآيتانغافر/سورة1.4،!ضنليقإلاال!ن

رسلنابهءأزسباويممابلألحتفصابواأألذين:شأنهجلومال

"لحميصفى!ي!ئحبونوألشلفعلىلئهئفيتمفىالأطلىإذ!بئ!تفصؤث

.72،-07:الاياتعافر/سورة91.4!يخصبرونأفارفىثز
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يلحبون!ضضيفىهئمألذين!لفمكذبينئؤمهذإفويل:و!ال

تكذبونبهاكنتصالقافارئذ.!دغاجهنمنارإقمديتيؤم

صع!!فيهالقوأإإذا.[ا4-\ا:الاياتالطور/سورة521"!

سألمتمفؤجفيهاألىءكلئأالضيرمنتمئرت!د!تفور!كل!ث!ه!يقالا

أدئهنزلماونفافكذئانذبزجإنافدبكمالؤا!نذبزبخن!أدزص!لهأ

الملك/سورة671"!بهيرضننفىإلاأشزإنثئ:من

9،.-7:الايات

لقاءقومهمأنذرواالنبعنأنالكريمةالاياتهذهتخبروهكذا

النبيينأنوطيعيئ،جهنمنارفيالعذابفيهسيكونالذياليومهذا

سوفالذيالعذابذلك،أقوامهمعنالعذابهذالعخفواكانواما

به.المكذبونالعاصونفيهيخلد

تفاصيلفيهاجاءتقدالنبيينخاتمرسالةأنكذلكهناويلاحظ

كفماالجلدهذاواستدالالنارأهلجلدكحرقجهتم،عنأوسع

م!نامم!نضل!هئمسؤفيايفن!كنرواالدينةان:تعالىقودهوهو،نضج

النساء/سورة41.،.العذاثلذومواغيرهااجلىبذلمفغج!ودهمكت

جهنم،اصحابمنهايأكلالنارنيمعئنةشجزةوكوجود56،:الابة

فتنةجحلنفاإنا!ألرتومصثجؤأنمنزلاصأأذلك:تعالىمال

روس؟ئهطفعها!الجيصأصتلفئتخرجسجزاكها!للبلمل!

علئهالهض)قثم!ألبالونمئهافصاونمتها!"كلؤن،!هم!ألثميظين

["tV-62:الايات/الصافاتسررة371،!حميصنقلشوأ

الرلقفىبقلكاتمفل!ألاشصطعام!ألزفومىشبرتأات

46،-43:الايات/الدخانسورة4I](!الحميصكظ!

.وهكذا
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)6(الجئة:

وذكروا،بالجنةأتباعهموعدواالنبينينأنكذلكقنلمقوذكرنا

جناتادخلهمأطاعوهف!ن،للمئقينالفهجعلهاالجنةانلأموامهم

ذكرواجميعأالمرسلينأنيبئنومما،انجحيمعذابووقاهمالنعيم

حقيقةالجنةأنلأموامهموبينو!بوجودها،واعتقدوارسالتهمفيالجنة

يؤمونالذينووعدوا،الشكاليهايتطزقلاالتيالحقائقمن

سأنه:جلقولههو،الاخرةفينزلهمالجنةتكونأنبرسالاتهم

أؤل!ئرؤشعهماإلانفسانكلفلاألض!ختوعملوأءامنواأوالذيف

منقيىغلئقصمدورهمفىماونزغا!خلاونبهاهم.الجةأصي

هدئاأندؤلا-دهدىكاومالفذاهدئناألذىفوطضدوقالو(الأكرتحعهم

كنتصيماأورثتموهاالجتةتئكغأنونودوايأقئدرئارسلىحاءتلقذأفه

فهلحفارتاوعدبمماوجذناتدأنألأرأضميأجمثةأضبونادئ!لقملهن
-

البدينكلاللهلتةأتبايتممؤصب!ف!ذنلنضمالوأحفاربكئموعدئاوجدئم

44(.-42:الايات/الأعرافصورة71،!

حتئزمراالجئةإلىربهئ!أتقؤاالذيبإوسيق:تعالىومال

بخنزعلئ!تمسئغضزنئهالمزونالأنوسهاوفنصبموهااذا

اإؤزلاوغد،صدقناالذىدئهالحقدوقالوأ!خالرينفأئظها

الزمر/سورة193..،فشاحيثالجنؤمتنتبو3الأرقى

شالهمسبقتالذفيأإن:سأنهجلوقال74،و73الابتان:

مافىوهتمصسيسهأي!نعوتلا!شعدئنعهاأؤثكأئحتنئ

وننلفنهرالاضبرآليخيخزنهملا!خدونأنفسهزاشتهت

سورة211"!نوعاوبرضننرأئذىبؤمكمهداآلملغعة

301،.-101:الاياتالأنبياء/
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كانتالمئفولثوجمدألتيالخذجئةأفىضبزلت7إقل:وقال

وغهاكلثك!؟تلخينيشاهوتمافيهالمئم!ومم!جزاحيرلمئم

(!مفبلأوأخسنفضنف!!ضبزبؤفيانجتةأضحخمي..!شتئؤلا

24،.و16و15:الايات/الفرقانسورة251

علميرتتترلأصشقموأثئمأدلهرباظل!!ائذيفأان:ومال

لؤعذونكنتضالقبألجئزوأبسمرإ!تخزلؤ(ولاتخافواالمأنحة

9!14 t03،.:الاية/فصلتسورة

ائبعوامئن،الجنةيذخلونائذينتذكرالكريمةالاياتفهذه

الفهيرثأنالىالخليقةفجرمنذبها،رئهموعدهمالذينالمرسلين

بالجتةصدقمداسعثناء،بغيرورسولينبيفكلعليها،ومنالأرضق

بدخولها.م!بعيهوؤعدخبرها،مومهوعزتبوجودهاوامن

السابقةالأبحاثفيذكزناهماأنكذلكهنانذكرأنيفوتناولا

جاءماحسبمخعصرأالاخرةالحياةفيالثوابأوالجتةذكرفيهكان

بدذوحدهالجنةلقظف!نهذا،ومع،القرانفيرسالاتهمذكرفي

منيعصؤرمالأقصىصث!ابهاسعمتاعحياةستكونفيهاالحياةأنعلى

بذولا،فاكهةفيهاتكونأقبذلافالجنةالدنيا،الحياةفيالاسعمتاع

تفوح،زكمةوراثحةجايى،وما:وطيثوغذاةطيوزالجنةفييكونان

معجنسيواستمماع،وملابسوأزديةورياحينها،وورودهازهورهامن

ولا،الأغينوتلذالأثفستشتهيماكلوفيها،المطفرةالأزواج

قدالزسلأنوطبيعبئالأشياء)1(،هذهفيهاليسجنةالعقليتصؤر

.الشرابوألذالأطعمةخيرمنالجنةفيماذكرت

.المادةمنمجردةالأخرىالجاةأنالنصارىبعتد)1(
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فيتذكزلنمالتيالتفاصيلبغضالكريمكعابهفيالفهبئنوقد

!ما+لضننممئقينأو)ن:تعالىتولهفيجاءمامثل،السابقةالكمب

وثإل!صثيرؤبفبههةصفعهائثعكونفيهاميهين!الألؤليثمففئحةعذلاخنق

نإ!الهصا+يؤمىتوعدددماهدا!؟لرابألظزنيتمزتومدفى!!

الى54،-94:الاياتص/سورة381،!نفادمنث!مالرزقناهئا

)1(.الكريمالقرانفياليهاالرجوعي!ن!هلخيراقيمنذلككيبر

والئواب:العذابخلود)7(

النبيينرسالةفيوالثوابالعذابخلودعنشيئاذكزناولقد

ماوهو،المقامهذافيجديدانضيفأقونستطيعمنل،من

فيها،يخلدالتاريدخلالذيأنالتوراةفيكتمتأنهمنالفهذكره

النارفييفبثوالنأنهماليهوداذعاءمناسبةفيذلكتعالىالفهذكر

لمهذاانوذكر،عليهوافتراءهمخطأهمالفهفبعق،معدودةايامأإلا

فيالخلودانوأكد،صحفهفيموسىبهأنىولارسوذبهيأت

يقرلهذاوفي،والنبيونالمرسلونبذكرهجاءالذيالحقهوالنار

عندأنحذتمملئعدرد(همافاإلاأفارتششادنإوقالوأ:شانهجل

نغدموت!لامااللهكلئئولونأنمعفده!أدنهصدففدنانهاأدئو

هغأفارأضضرف!ؤثبكخعيثتهبوأخطتسبئةىكسميهنبئ

جلوقال81،و85:الايعان/البقرةسورة21،!خلددنفيها

ديخىيئوكقئملزئفدوأصكا،!،أنارتثئ!نادنظلو(يأنهزأ!و:شأنه

الطرر/سورة16،52-45:الايات/الصافاتسورة37مثلأ:راجع)1(

56-46:الآياتالرصمن/سورة2855،-17:الايات ، VAسورة

سورة2283،-5:الابات/الانسانسورة4،76.-ا:الآياتالوامعة/

5:الا!ات/المطففين 35 - 2 U.وكيرها
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24(.:الاية/عمرانالسورة31!أيفزوتصالؤأفا

وهو،المزسلونبهجاءائديأنأخرىاي!فيتعالىالفهوذكر

منحيرمواتدبل،خالدينفيهايفكثونالئارأصحابأن،الحن

هذاويؤخذ،نهايةلاماإلىالعذابفييمنشمرواحعىالنارفيالمؤت

ولالهتميئنرالنهيكنلئموظلموأكنرو(انذينإإن:تعالىقولهمق

أدلرعلىذلكوكانأبدئمفهاخلديئجهئصطرقيإلا!طرلياليهديهغ

916(.و168ةالآيتانالنساء/سورة41"!يسإيم

الذنب:()8

العقابوأن،الذتبعلىيعاقبالذأنقنلمنذكزناولقد

إلارسوليمقوما،الرسلبهاتؤمنالعيالعقائدمنعقيدةالذئبعلى

عليهابعامبجريمةالذتباقتراتأناليهمأزسللمقبعنقذ

وأن،الماضيةالأبحاثفيذلكعلىالأمثلةضرنجناولقدمقترفها،

وظبلالذس!إغافرهو:فالثه،سواهدونوحدهاللهإلىترجعالمغفرة

ومد3،:الايةغافر/سورة1.4"..(لظؤلصىأيقايحشدبدألؤن!

ظاهره،الاثمتزكإلىأئعهيذعوأقالكريمولهرستعالىالفهأمر

يكسبونالذبانوبمطنهةالإثصلجهرإوذروا:تعالىتال،وباطيه

012،.:الاية/الأنعامسورة61!،يقزشقكانوأ!ماسيتزؤن7لائم

الضنة:)9(

ناعلينا6نهوذكزنا،ال!نب!عينرسالاتفيكعقيد؟الفعنةذكروجاء

الفهذكروتدلمقاومعها،أنفسنانعدأننستطيعحعىالفتنةبوجودنؤمن

اثئنطيزهمزتمقلكأغؤئئىأوقل:تولهفيالفتنةعنسيثأتعالى

الايعان:/المؤمنونسورة231(!ئخ!وفيأنرث!كوأعوذ!

89،.و79
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منكئمظلوأالذيندقيعبن،فئنةأوأئقوأ:شأنهجلوقال

أتؤل!نمأنم!!...وأغدمواالعقا+شديدأفهأتوأكدمواضأضة

/الأنفالسورةA]!أعظبزانجز7عندهأفهوآتنننةوأؤبابهئم

28،.و25:الاتتان

تعالى:قولهمنيؤخذماكذلكالفعنةمعنىمتهيؤخذومما

ك)بقضهتميوصوالبق؟لإلنىشعظينصدلمنبنلئىصلظأوكداله

"!يتزوتوماتدزهثمنعلأماربكئمأبرولؤغيؤرما-لت!-لزخرفبقنى

E:الاية/الأنعامسورة61 I I Yللنبيئ،تعزيةالكريمةالايةهذهوفي

ثمياطينمنأعداء،لهالفةجعلمنلهمننبئكلانلهذكرفقد

تدذوالاية،فتنةليخدثواللاخرمئهماكليونحوص،والجنالإنس

مؤيهممنأعداءلهمالفهجعلفقدبهذا،مئعلونالنبيينكلأنعلى

نإ:لرسولهتعالىالفهيقولوبذلك،والخصوماتبالجداليؤذونهم

مدبل،وحدكالنبيينبينمنبهتخضمقلمبه،امعحنكالذي

أفعلفلم،أذاهممتععلىمدرتيمعوأختبرهملأبتليهمبذلكعئنتهم

كيرهم)؟(.منمنهمالعزماوبيلأعرفإلاذلك

لجزاء:ا(00)

علىيجازىبأنهالمسلميؤمنأنالاصلاميةالعقائدلمنلانه

والرسل.النبيئونبهجاءمئاهذاأنذكرناومد،فغله

ولائحاتبلاالإنسانأنوموسى)براهيمسريعةفيجاءوقد

وانهالبضر،سائرمنكير.أعمالعلىلاهوأعمالهحسبالايجازى

موسسحففىبمايائألنمأأتم:تعالىماليدا.،مذمتماالألهليس

.84/الببان،جامع5)1(
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لتسوأن!يزئلؤرئ!يرءفؤالآ!وفى6الذى!اتج!ميص!

ا!ؤقىأالبز!ينزثئم!يرىسوفسغييوأن!سىماإ،ل!فسن

41:الايات/النجمسورة531"! -.،ir

فقد،النبيينخاتمسريعةفينفسهالحكمهذاذكرجاءولقد

ولاشئصكلرثوهور،باأبنىأدئه(غترإلى:النبيينلخاتمتعالىاللهقال

!عكزهـئكلاكثماضئدئدوانؤلذولاعلنهاإ،نفميىص!مك!هس

164،.:الاية/الأعرافسورة61!"تخ!فونفيهكنتغبمايخ!ئبهر

لتوبة:ا(11)

وجاءت،الإنسانيةفخرمنكذلكمقرر:فإنها،التؤبةعقيدةوائا

والنبيينالرسلدعوةوما،مبلمنذكرناكماوالنبيينالزسلرسالةفي

العوبة.إلىدعوةإلاوائقائهالثهإلىالرجوعإلىأموامهم

:الغرقعلىاؤسكعندماموسىفرعونانقنلمقوذكرنا

هنوبم)ئرءيلبوبميمهءاثائذىالاإلهلاأئهانت5إ..قال

إبقأ:تعالىاللههدنقال09،:الاية/يونسسورة11.أنمشلمين"

الاية:/يونسسورة1.1!"افقصدينمنبهتقبلعصئثوقذ

يقبللمالفهوان،الغرقأدركهعندماتابنرعونأنهذاويعني19،

إانما:تعالىقولهوهو،الذينفيشزطلهاالئؤبةلأنالعوبةهذه

فأؤلبهكقريرمنيقبوتثضءبحن!أدشو!هيريضملوندلذيىأدئه!الؤيرلهة

د!ذب.ألتؤبةولثست!صحيماعليماأدئهوكاتعدعئنأدئهيتوب

ولاالقت!تإقنالىأئمؤت(ضدهمصضرإذا!+ألئياتئغمدؤن

41!!أليماعذابالمئمأغتذناأؤل!هكصئاؤوممئميمودوتا!ذيئ

عائأحكمأالحكمهذايعدوبذلك18،و17:الايتانالنساء/سورة

.والمؤمنونوالمزسلونالنبيونيعتنقهاوعقيدة،الموبةعقيدةإلىبالنسبة
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لموأسئلمو(لرئكتمإلىأوأتيبوأ:شأنهجليقولتقدممامثلوفي

أتزلمآفسنوأتبعو(!نصووت!ثئمانعذابيأتيكمأنقتلمن

لنثعرونلاوأشزبفعةالعذابيأيحمأنقبلئنئرئ!مننإلئكم

لمنكنت!نألئهلجنبفىفرظتمافىدخصر!نفممىنفولأن!

أؤ!أتمنقينمنلحنتهدلقأفهأثلؤتقولأؤ!أفئخرين

بلى!المخصنينمنفأكوبرصزلىأتلزأدبمليترىصينتفول

193،!انبهفرينصفكنت،نمتكبرتبهافكذنتءايتىجأنل!قد

والنبيونالمرسلونبهاامنالتيفالتوبة95،-54:الاياتالزمر/سورة

والإخلاصجذئتهاعلىيدذماالصالحالعملمنيتلوهاالتيالتوبةهي

أدئهف!ثوأضلح4ظقهبغدهر!تاليأفن:شأنهجليقولولهذافيها.

يمديمن11،:ويقول93،:الايةالزمر/سورة0.451عليزيتوب

اللهوكانصسنمخممئكاتهتمأدثهيذلملأؤلهفصنلحاصعم!وعملوإهف

75،.:الاية/الفرقانسورة251!(يضماغ!ر

251!أشابمالئمإلىنجو-لإن!صئع!وعملتابإومن

71،.:الاية/الفرقانسورة

(2I)ستففاولاا:

أدئهإ،إلهلاأئمأفاقلز:الكريملرسولهتعالىالفهقال

"!ومثودبرمتتفبهغيغلموأدلهوالصؤمنثؤللصؤ!ينيذئكوأشتغمر

ظدؤ(إذأئهم.ولؤأ.:وتال91،:الايةمحمد/سورة471

تواجماأدئهلوجاوا(لزصموللهصوأنشنمر%أدئهنمائشفنروأجاوكأننسهخ

64،.:الايةالنساء/سورة41"زصيثا

"غفا!ؤكان)ن!ردبهخ.اشتغفروأ10:مبلمقلقويهنوحومال

17 t01،.:الابةنوخ/سورة
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001111إئهلؤلواثزرنجكغأنشغفروأإليئتؤسهود:ومال

52،.:الايةهود/سورة

حفئ!أبى؟تإن!ربئطلكسأشتغفر.أ.:لأبيه)براهيموقال

47،.:الاية/مريمسورة191

كما)ئانؤفالاأستغفز.يكأيابمأ.:لأبيهمالأسباطوتال

89،.:الاية/يوسفسورة4121خطكين

الففوزهوإئم!رنلكخأصتتنفرإ..سوف:يعقوبلهمومال

79،.:الايةبوسف/سورة12]4ألزجص

لكئم"أنهيففرايؤمعليئكمتثزليب.لاإ.:لاخوتهيوسفومال

29(.:الاية/يوسفسورة121

000102خبيئالاالحفرجموشاائا5أإئابر:فرعونسحرةومال

.[72:الابةطه/سورة

111.".إليزنوبواثنمري!نمإوأنشغزو(:لقومهسعيبومال

09(.:الابةهود/سورة

لرسل:ا(31)

يؤمنوأق،اللهرسلبجميعالمسلميؤمنأقالدينيةالعقائدومن

وهو،بذلكالنبيينميثاقالفةأخذولقد.ببعضبعضهمالرسلكذلك

وصكمزجتزفنءانتصملماألببنميثقأفهأضذةدبما:تعالىقوله

ءأقررتضمالولتنصرئ!يهءثؤيننمعكخئمائصذتمرسولمصئمبثز

ألعنهيدبنننمعكموأصنانأثهاو(تالمأئرزنأمائو3اضي3ذلكخعكوأخذتم

81،.:الاية/عمرانالسورة31!،

رسالةينكرأوباخر،ويؤمنبرسوليكفرمقاللهعذومد
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وتدجميعا،الرسلكذبكأئه،بالاخرينإبمانهمعالرسلمنرسول

يكفرونائذلىةإن:تعالىمولهبذكرهناونكتفيمبل،يقهذابئنا

ببغفىنؤهنوبفولوتورسلوءأفربئنيفزتواأنوبربدوت.ورسلهبألئه

همأؤثيك!سيي!ذلكبئنيتخذوأ(نويريلونيبحن!ونحنر

ورسملصلهأدئهءامؤاوا!نين!ئهيناعذابمللبهريئوأغتدناصئاأمفرن

غفوراألئهوكانأصرهئميؤبييئمسؤفأؤلثكئئهمأضديبئنيفرتواولز

152،.-015:الاياتالنساء/سورة41"!زحيع!

يذكركيفرأيناولقد،دعتهذاوالى،الزسلامتستبهذا

الاخرالزسولبرسالةيبثئربغضهمكانوكيفبعضا،بعضهمالرسل

بهفيؤمناخر،رسولأرسوؤيعاصركيفرأينالقدبل،وبمقدمه

.الاسلامرسالتهأداءعلىمعهويتعابىن

وكتبه:اله)14(

بكعابمنهمواحدكلإيمانبالاخر،رسولكلايمانويتبع

ئمامصذئاعييمابقبحيس.اثزهمع!إوتفينامعلا:شأنهجلفيقولالاخر،

.صء!,صكلص,.كل_كلص"ص.صطصبرءص//.-

منيديهبينلماومصذقاولورهدىفيهالإنجيلوهاينهالؤرلةمنيديربين

إلا.46،:الاية/المائدةسورة51!،ئتشتينومؤعظةوهاىألئؤرلة

انؤرلةمنيدىبينئ!ائصذئا)ي!أفررسولىإقإءهيلئبقص!يمأبئجممىظل

6،.:الاية/الصفسورة611.،.أخمد3أنسىئتدىمد!يمقيرصولىومبث!!

يأتعقأنكمفإئيكإوأنزلنا:النبيينلخاتمتعالىالفهبقولثم

سورة51..،عدتؤوئفتمناائحتضهنيديئصببلمامصذفا

ئثننصامصذماكئاتكذ*طيكأزل:ويقول48،:الاية/المائدة

..،اننزلأنوأزلنجاشهاىقل!من،ك!كلالؤرئةوأنزليدنو

4،.و3:الايتان/عمرانالسورة31
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الأنبياءقصصالكريمالقرانفيتعالىالفهيخكيكيفرأيتاولقد

أنزليماءامنتودل..ة:الكربمرسولهليمولثمبتنا،كما،كتبهموبذكر

15،.:الآية/الشورىسورة421،..صينم!منالله

البرؤخئة:الحياة)15(

البززخيةالحياةأنادمدينفيالعقائدعنالكلامعندذكرنا

هنالكوذكرنامن!لم،كلبهايسفمأنيجبالتيالحقائقمنحقيقة

ئؤرونخشر،ضن!معشةل!فمانصحرىعنأغرضإومق:تعالىموله

هذاإنوقلنا:124،:الايةطه/سورة1.2!"أغمىأقيمة

الأولىللمرةالصورفييتفخأنإلىالمؤتبعدللحياةبيانهوالقول

الحية.الكائناتجميعتقنىحيث

والنبئونالزسلبئنهاقدالحقيقةهذهانعتدناشكولا

،الحياةهذهعنخبرالتوراةفيجاءأ4نهعلىدليلوهنالك،لأموامهم

وأله،لفرعونيقعلهمالموسىالفهيذكرالأالمعقولغيرمنإنإذ

الشاعةتقوموئيزموعسئاغدؤاعيهايعرعوتةألار:تعالىمولهوهو

46،.:الايةغافر/سورة1.4!(انحداليأثمدفزعؤتءالإ!ؤ

قبلوعشثأغدوأالنارعلىيغرضونوألفماوهامانفرعونان

يغرضقولم،القيامةليومسابقأالعزضهذايكونأنبذفلا،القعامة

فلا،الأرضوجهعلىاحياءكانواعندماالنارعلىوالهماوهامانفرعون

يوموالحباةالدتياالحياةبينوس!حيا؟فيالعرضهذابكونأنبذ

الذكر.السالفةالضئكالحياةهيالحياةهذهان،والحسابالنشور

الفهأخبرهفقد،الحقيقةهذهالنبئينخاتمالكريمالرسولقدوتد

لملى!اخمعرزرل!نالانمؤتأ!همعءإبمأخ!:فولهفيبوجودها

بزسإكبزخورابهمومنمآالهاهو"طمةإنهافئئركثفبماصطماأغمل
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"!يت!لإلونرلاجمومهؤلشهزألناليفلآافورقنفخف!ذا!يفثون

1،.10-99:الايات/المؤمنونسورة231

ةمرج:تعالىمال،الشيئينبينالصميءمعناهالبززخأنوالمعروف

الرحمن/سورة1551!يضيافيلمبزرخيتهسا!!طنفان"الضق

ف!إتعذلىهداابهخرتجؤمرجألن!وهو51:وقال02،و91:الايتان

/الفرقانسورة251ئخبزصا!"وج!يمبننجئيماوحمللإبئمدخوهنا

لأئها،البززخبةبالحياةالوسطالحعاةهذهاشمكانتولهذا53،:الابة

والنثور.البضثويومالذتيا،الحعاةبينتقع

الحياةهذهأنالنبيعنخاتم،الكريملرسولهتعالىالفهبعنولقد

الصنشقيمالطربقعلىاسعقامواالذينللمؤمنينتنعئموفيها،حقيقيةحياة

فىمتدوأالذينتخسبنأولا:فقال،اللهسبيلفيمجاهدونوهموماتوا

هنأللهءاتنهميمافرصين!رزقونرئبنعند(خياءكابلأمؤ،ألئوسبيل

هنمولاعديغخوفالمظفيخفنبهميدحقؤادخيألذينودعشنبشرونف!حله

يبزيضيحلااللهوأنوفضل!ألئهتنبغمزهـيشبثعورن!يخزنوت

I-916:الايات/عمرانالسورة131!المؤصنين 7 I.،

وحدهماللهسبعلفيقتلواالذينفعهاذكرالايةهذهأنمعويلاحظ

اخرفيجاءيئاالعموميةهذهعلىنستدذأقونستطيع،عائةأنهاالا

يضيعلاافهوأن..إ:وهو،الحياةهذهعنتعالىاللهذكرهالذيالخبير

بالعنغميؤجرونفهم171،:الاية/عمرانالسورة21،الموصينثز

منأنمذمناولقد،الثهسبعلفيمتلواالذبنك!خوانهمالبرزخيةالحياةفي

أمحيسثةالبززخعةالحياةهذهفيله:مبلمنجاءكماالفهذكرعنيغرض

الحكمفيقابله،عامحكموهذا124(:الايةطه/سورة12.،ضن!

(.طيبةمعيثمة)لهاللهبذكرتمسكمنأن،العام
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كذلك،البرزخيةالحياةعلىتدذأ"نهانغمقدكريمةايةوهنالك

أهلهـهقمنفقونالأغ!إبئفحول!أومئن:تعالىقولهوهو

ثنمئزتئنسنعذبهمنغلمهئمنخنتغلملالاأقفاقعلىميواالمدية

".1.ا:الايةالعوبة/سورة19!،عظيمعذابإلاير!وت

أيديعلىالدنياالحياةفيفعلأالمنافقينالفهعذبلقد

مزاقينفاقهمعنالكريملرسولهالفهكشففقد،والمؤمنينالثهرسول

مثلفنالهالأعداءالىانضئمعتهلرسولهاللهيكشفلمومن)1(،عديدة

ويخزهئمبأند!نمألئهيعذبهصإتتلؤهئم:تعالىقالالأعداء،نالما

تلوكلرغعظ!ويذهمتئؤ!نايثتؤ/ص!دورويشفعلثهزليصضريهئم

معذبأماتمقومنهم15،و14:الايتان/التوبةسورة01.19

يحئونكغولاتحئوكمأؤلاءإهأنتنم:تعالىقولهوهو،وغيظهبحقده

الأناهلعليهغعمخواظؤأل!ذاءامئافائوهـالقوكنمو)ذاكهيالكعبوتووصنون

لاسورة31!أأدضدد!بذالقعدعمأدئهإنبنيظكغهولو(قلالنينماهن

.،911:الاية/عمران

فيهاالذسبعذبالئتينالمزنينمنالأولىالمرةهيهذه

لارصادأالمؤمنينببنونفريثأوكفراضرارأمسجدألخلواوالدينة:تعالىتال)1(

انهميثهدوالىالحسنىالاأردناانويحلفنتبلمنورصولهاللهحاربلمن

نفوأأنأحقمومأولمنالنفوىعلىأصس!لمسبدأبدألبهنملالكاذبون،

النوبة/صورة19االمطهرينبحبواللهبنطهرواأنبحبونرجاللبهنيه

.،801و751:الآيتان

لرسولهانكيملموالهاللهلرسولانكنثهدنالواالمنافثونجاءكأ)ذا:وتال

انهماللهسبيلمحننصدواجنةأبمانهم!خلوا.لكاذبونالمنالثبنانبثهدوافى

2،.وا:الايتانالمنانقون/سورة631يمملوناكانواهاصاء

قلملومهمنيبماتنبئهمصورةمحلب!متنزلأنالمنالعونةبحلر:ونال

64(.:الاية/التوبةصررة19نحلرونأمامخجالهاناصتهز!وا
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الاية:/التوبةسورة019(.فزنثز.سنعذبهمأ.:قولهفيالمنافقعن

الحياةفيالعذابهوالعانيالعذابيكوناقبذفلا101،،

سيعذبونالثانيالعذاببعدانه:قالقدتعالىاللهف!ن،البززخعة

.ثمأ.:الاخرةفيالعذابإلاالعذابهذاوليسعظيمأ،عذابأ

عذاثفهذا101،:الايةالموبة/سورة19"عظيمعذابالميرذوت

البززيخي.والعذابالدنياالحياةفيالعذاببعدثالث

سورة351"انقبورقهنبمسعأنت.وماأ.:تعالىمولهأما

يتتفيوقديتفعهم،سماعاتنممعهملا)نك:فمعناه32(:الايةفاطر/

صثيزالبهنرذرآناةولقذ:تعالىقالكما،وثمرتهفائدتهبانتفاءالشيء

ولئمبهايشرون،(غينولمغبهايففهونلاخمودبلنموافيلنع!ايبنفف

معنىفليس(917:الاية/الأعرافسورة71،..عأي!ئمهعرن؟ءابمن

لاأومطلقأ،ينطقونلاأو،حقيقةالأصواتيسمعونلاأ+نهمذلك

وعدمالخيرلداعيإجابتهمبعدمأ؟لهمالمعنىبل،ألبئةسعئأيرون

بكماصئاعذوأالصالحالطريقانتهاجهموعدم،بالمغروفأفرهم

عنبا.

كتابوفيدماكتابفيالبززيخئةالحياةذكرجاءوهكذا،

كانف!ذا،عاثةالكفارحالوصففيتعالىالفهأتزلهوفيما،موسى

قصصذكرحينالكريمالقرآنفيالذيذكزهلمالحياةهذهذكر

،للناسوبئنوهذكروهأنهمهذايننعفلا،الاخرةفيوالمزسلينالنبيين

المزسلين،جميعأسماءيذكزلمتعالىالفهأنعلنناأنناخصوصأ

بهم،بالإيمانمفزمينغيرأ4نناهذايعنيولا،بعضهمبذكيرواكتفى

الدينيةالعقائدنفسهيرسالاتهمفيجاءتالتيالعقائدبأنوالايمان

والمزسلبن.النبببنمنغبرهملسانعلىجاءتالتي
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ححالمؤأهم

الكريم.القران

031شةالمتوفىالطبريجريرابنتأليف(القرانتفسيرفيالبيان)جامع

علىص،mAسنةمصرببولاقالكبرىالأميريةبالمطبعةوالمطبوعص،

للنيسابوري."الفرقانورغائبالقرانغرائب)تفسيركتابهاثط

الفضللأبيالمماني،والسبعالعظيمالقرانتفسيرفيالمعاني"روح

الطبعةهـ،1275ستالمتوفىالالوسيمحمودالسيدالدينسهاب

كل.1013شةالمحميةمصرببولاق.الكبرىبالمطبعةالأولى

مطبعةالفرطبي،الأنصاريأحمداللهعبدلأبيالفرآن،لأحكامأالجامع

كل.1354سنةالكتبدار

135سنةالمصريةالمطبعة،الكرماننبشرحالبخاري r.كل

المصريةالبهيةالمطبعةحجر،لابن،البخاريصحيحبشرحالباري"فتح

كل.813!اسنة

سلم،."صحيح

صادربدارالمطبوع!،235صنةالمتوفىسعدلابن،الكبرى"الطبقات

-.1376صتبيروت

بالمطبعةالمطبوع،.276ستالم!ترنىالذينويىيمتيبةلابناالمعارف(

كل.1353صنةالرحمانية

كل.1351صنةالسعادةمطبعةكثير،لابن،والنهاية)البداية

سنةفيالمتوفىالنزاليمحمدبنمحمدحامدلأبي"الدينعلومه)حياء

كل.1358سنةالحلبيالبابيمصطفىعطبعةكل،505

الإصلامية،.المعارف"دائرة

حقي،اسماعيل:ترجمةمرر،روث:تأليفعليها،نعيشالتيالأرض5

م.6191صنةببغدادالمثنىمكبة

418
http://kotob.has.it



سنةالنموذجيةالمطبعة،رزمانةابراهيمالدكعور:تأليف،البشريةأالعائلة

059f l.

الحسي!نيةالمطبعةطبع،النعمانخيفةابيل!مام،والمتعلماالعالمكتاب

الأولى.الطبعة،الدكنآبادحيدربلدةفي

بكرأبوللقاضيبه(الجهليجوزولااعتقادهبجبفيما"الإنصاف

سنةالمطبوعهـ،304سنةالمتوفىالبقريالباملانيالطعببنمحمد

كل.9136

محمدالسيد:تأليف،النسوةعنورسولهاللهمنثبتبماالأسرة)حسن

الجوائبمطبعةفيطع،بهوبالمملكةملكبهادرخانحسنصديق

كل.1013شةمسطنطينية

الجديد.والعهدالقديمالعهد،المقدسالكتاب

مطبعة،جوهريطنطاويللثيخ،الكريمالقرانتفسيرفي"الجواهر

الأولى.الطبعةالحلبيالبابيمصطفى

Iسنةالمطبوع،الطالبينامرشد AIAفيالأمريكانيةالعلوممدرسةفيم

.بنانجبلقرىاحدىعبية

توفيقالعزيزعبد:ترجمةويلز،.جص.تأليف،العالمتاهـلخاموجز

م.)589سنةالمصريةال!نهضةمكتبةجاويد،

المجلد،العموميةالمعارفبوزارةالترجمة)دارةترجمة"العالمأتاريخ

.الأول

بنأحمدالدينسهاب:نأليف،العربفنونفيالأرب"نهاية

الكتب.دارطبع،النونركطالوهابعبد

جزيبناحمدبنمحمدالمفئرللحافظالتنريلالعلوم)التسهيلكتاب

كل.1355سنةمحمدمصطفىمطبعة،الكلبي

مطبعة،حسنابراهيمحسنالدكتور:تأليف،السياسيالاصلامإتاريخ

.م3591-كل1353سنةحجاز!

مصر.مطبعةهازارد،و..هاري:صنفهالاصلامي"التارفي"أطلى

البابيعيسىمطبعةرضا،محمد:تأليفالله!،رسولمحمداحياة

.م3491=كل1353سنةالحلبي

الدكنوروشرحهالعبرانبةعنترجمهوادابه"وتسلسلهأصله)التلمود

.م9091سنةالعربمطبعة،مرياليوسفشمعون
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.م3391سنةالاعتمادمطبعة،أينأحمد:تاليفالإصلام،أفجر

لجنةمطبعةمظهر،سليمان:تأليف،والأرضالسماءبينالعقائدأقصة

م.lilyصنةالعرييالبيان

التأليفلجتمطبعة،الرازيللفخر،والمشركينالمسلمينفرق)اعمادات

.ماirAسنةوالنشروالترجمة

صنةالرحمانيةالمطبعة،وصفيمحمدالدكتور:تأليف"والتثليثإالمسيح

3791f.

التأويل(وجوهفيالأقاويلوعيون،التنزبلغوامضحقائقعن)الكشاف

مصطفىمطبعةص،528صنةالمعوفىالزمخشريعمربنمحمودللأمام

كل.135!اصنةمحمد

التنير.طاهرمحمدتأليفالنصراينة،الديانةفيالوثنية"العقائد

042
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000044التة)13(

000000000000000000000000000000000000054ادم"بنيايا:تعالىتوله)14(

الثافىالمبحث

لاثرب!شبث

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000048ثيث-ا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015ادرير-2

00000000000000000000000000000000000015القرآنفى)دريرعنجاءما)1(

00000000000000000000000000000000015دادرشآدمبينالزمنيالازلباط)2(

00000000000000025؟القديمالعهدفيالمذكورأخنوخهوادرشىهل)3(

000000000000000000000000000000000000000000055الدينيةوالعقائد)درش!)4(

الثالثالمبحث

الدينبةوالعفاندنوح

85.................+000000000000000000000000اللهكتابفيورصالتهنوح-ا

000000000000000000000000000000000irومكانهانوحدعوةزمنعنذكرما-2

000000000000000000000076وزمنهالطوفانموضعلمعرنةالعلميةالأبحاث-3

000000000000000000000000000000000000000017نوحرمالةنيالدينيةالعقائد-4

00000000000000000000000000000000000000000000017والرسالةوالوحيالله)1(

0000000000000000000000000000000000077والحابوالبعثالاخراليرم)2(

000000000000000000000000000000000000000000000000VAيخهاوالخلردالنار)3(

0000000000000000000000000000000000000000000000097فيهاوالخلردالجنة)4(

00000000000000000000000000000000000000000000000000097والجزاءالذنب)5(

000000000000000000000000000000000000000000000000008التوبئjالاستغفار)6(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018الملاءدكة)7(

00000000000000000000000000000000000028العاصينعلىاللهعقوبة)نزال)8(
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00000000000000000000000011وشقوبلاسحاقب!سماعيلابراهيمعلامة)3(

0000000000000000000000000000000000000000000000111بلوطابراهيمعلامة)4(

000000000000000000000000000000000000000000111وموصى)براهيمصحف)5(

0000000000000000000000000112وأمنهالنبيينخاتمبمحمدإبراهيمعلامة)6(

000000000000000000000113والنبنالرسلتاريخعبررسالتهوزمنابراهيم-2

00000000000000000000000000000000118ابراهيمقصةمنالمستخلصةالعقائد-3

00000000000000000000000000000000000000000000000000118والرسالةالوحمط()1

0000000000000000000000000000000000000000000000000000118ووحدانيتهالله)2(

00000000000000000000000000000000000124الاخرواليوموالحسابالبعث)3(

000000000000000000000000000000000000000125فيهماوالخلودوالنارالجنة)4(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000126الاستغفار()0

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000127التوبة)6(

000000000000000000000000000000000000000128ووسوستهوجنودهاليطان)7(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000128الشفاعة)8(

000000000000000000000000000000000000000000000912مورثهغيرادمخطيئة)9(

السابعالمبحث

الدبنمةوالعفائدلوط

00000000000000000000000000000000000000000.131اللهكابفيورسالتهلوط-ا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000134ونسبهلوطزمن-2

000000000000000000000000000000000000000000000003لوطرمالةفيالعقائد-3 o

0000000000000000000000000000000000000000000000000000136ووحدانيتهالله)1(

00000000000000000000000000000000000000000000000000136بالرسالةالايمان)2(

000000000000000000000000000000000000000000000000000137والعقابالذنب)3(

00000000000000000900000000000000000138والناروالجنةوالتويةالامتغفار)4(
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000461يعقوب-ا

00000000000000000000000000000000000000000000000000.146القرانفيذكر.)1(

00000000000000000000000000000000000000000000000146ونسبهيعقوبزمن)2(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.147عقائد.)3(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000914يوسف-2

00000000000000000000000000000000000000000000000000.914القرانفيذكر.)1(

0000000000000000000000000000000000000000000000153وزمنهيوسفنسب)2(

00000000000000000000000000000000000000000155يوسفرصالةفيالعقائد)3(

00000000000000000000000000000000000000000000155والوحدانيةالألوهية(1)

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000157الاخرة()ب

000000000000000000000000000000000000000000000157والتوبةJالاصتغفا)جأ
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00000000000000000000000000000000000000000237المسلمينالمؤرخينقول)1(

00000000000000000000000000000000000000000237الإسرائييةالمصادرمول)2(

000000000000000000000000000000000000923)صراثيلبنينبيدينفيالعقائد-3

محشرالسادسالمبحت
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000002،2القرانفيذكره-ا
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000355المسيحية)5(

803.....................................................الإسلاد4العفاند-3

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000163التوحيد(1)

000000000000000000000000000000000000000000000000000000163اللهوجرد)1(

000000000000000000000000000000000000000000000000364ووحدانيتهالله)ب(

0000000000000000000000000000373أفعالهوصفاتوصفاتهاللهأسماء)%(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000937ومدزلهالله(د)

0000000000000000000000000000000000000000000000381الاخرواليومالله)ص(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000383واوامرهالله)و(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000384وحنهالله)ز(

0000000000000000000000000000000000000000000000386عليهوالتوكلالله)خ(

000000000000000000000000000000000000000000000000000387وخشيتهالله)ط(

00000000000000000000000000000000000000000000000000938وملائكهالله)ي(

0000000000000000000000000000000000000000000193ومبكالوجبريلالله)ك(

(J)0000000000000000000000000000000000000000000000293دابليسالثمياطين

0000000000000000000000000000000000000000000000493الخليقةاوالخلق)م(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000693العدم)ن(
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000893والقدرالقضاء)3(

0000000000000000000000000000000000.993والحسابوالبعثالاخراليوم)4(
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000804الذنب8()
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
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